
WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT i RATY 

Lp. Brzmienie

postanowienia

przed zmianą

Brzmienie postanowienia

po zmianie

Podstawa prawna

wprowadzanych

zmian

Podstawa

faktyczna

wprowadzanych

zmian

1. Warunki Umowy

Twisto Kredyt i

Raty - Limit

kredytowy 

Warunki Umowy Twisto

Kredyt i Raty - Limit

kredytowy (Całkowita

kwota kredytu) 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”.

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.

2. 1.13 — Kredyt lub

Produkt oznacza

wyrażoną w złotych

sumę wszystkich

środków

pieniężnych

udostępnionych

Klientowi przez

Twisto na

podstawie Umowy

do wysokości

Limitu

kredytowego,

stanowiący kredyt

konsumencki w

rozumieniu art. 3

ust. 1 Ustawy; 

1.13 — Kredyt lub

Produkt oznacza kredyt

konsumencki w

rozumieniu art. 3 ust. 1

Ustawy udostępniony

Klientowi przez Twisto na

podstawie Umowy, do

wysokości Limitu

kredytowego; 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.
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WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT i RATY 

Lp. Brzmienie

postanowienia

przed zmianą

Brzmienie postanowienia

po zmianie

Podstawa prawna

wprowadzanych

zmian

Podstawa

faktyczna

wprowadzanych

zmian

3. 1.18 — Limit

kredytowy oznacza

linię kredytową

Produktu

udostępnioną

Klientowi przez

Twisto na

podstawie Umowy.

Wysokość Limitu

kredytowego

wskazana jest w

Warunkach umowy;

1.18 — Limit kredytowy

(Całkowita kwota

kredytu) oznacza

wyrażoną w złotych sumę

wszystkich środków

pieniężnych

udostępnionych Klientowi

przez Twisto na

podstawie Umowy.

Wysokość Limitu

kredytowego wskazana

jest w Warunkach umowy;

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.

4. Brak 2.3 — Twisto udostępni

Klientowi Produkt

niezwłocznie po

dokonaniu pozytywnej

Oceny zdolności

kredytowej i zawarciu

pomiędzy Klientem a

Twisto Umowy, nie

później jednak niż w dniu

zawarcia Umowy. 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.
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WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT i RATY 

Lp. Brzmienie

postanowienia

przed zmianą

Brzmienie postanowienia

po zmianie

Podstawa prawna

wprowadzanych

zmian

Podstawa

faktyczna

wprowadzanych

zmian

5. Brak 4.15 — Twisto przekazuje

Klientowi Harmonogram

spłaty w momencie

skorzystania przez

Klienta ze Spłaty ratalnej,

a także w każdym czasie

na wniosek Klienta. 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.

6. Nie dotyczy W związku z dodaniem do

Umowy Twisto Kredyt i

Raty pkt 4.15 (zmiana

wskazana w pkt 5

powyżej) zmianie uległa

numeracja w pkt 4

Umowy Twisto Kredyt i

Raty „Korzystanie z

Produktu” w ten sposób,

że dotychczasowe pkt

4.15-4.16 otrzymały nową

numerację, o jedną

pozycję wyższą i

przyjmują numerację pkt

4.16-4.17. 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

porządkująca
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WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT i RATY 

Lp. Brzmienie

postanowienia

przed zmianą

Brzmienie postanowienia

po zmianie

Podstawa prawna

wprowadzanych

zmian

Podstawa

faktyczna

wprowadzanych

zmian

7. 7.1 — Klient może

w każdym czasie

dokonać

wcześniejszej

spłaty Kwoty do

spłaty (Kwoty

zadłużenia) przed

Terminem spłaty. 

7.1 — Klient może w

każdym czasie dokonać

wcześniejszej częściowej

lub całkowitej spłaty

Kwoty do spłaty (Kwoty

zadłużenia) przed

Terminem spłaty. 

7.2 — W przypadku

całkowitej lub częściowej

przedterminowej spłaty

Kwoty do spłaty (Kwoty

zadłużenia) przed

Terminem spłaty,

Całkowity koszt kredytu

ulega obniżeniu o te

koszty, które dotyczą

okresu, o który skrócono

czas obowiązywania

Umowy, chociażby Klient

poniósł je przed spłatą. 

7.3 — Twisto dokona

rozliczenia z Klientem

Umowy w terminie 14 dni

od dnia dokonania przez

Klienta całkowitej

przedterminowej spłaty

Kwoty do spłaty (Kwoty

zadłużenia). 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.
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WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT i RATY 

Lp. Brzmienie

postanowienia

przed zmianą

Brzmienie postanowienia

po zmianie

Podstawa prawna

wprowadzanych

zmian

Podstawa

faktyczna

wprowadzanych

zmian

8. 11.5 — Po złożeniu

oświadczenia o

odstąpieniu od

Umowy Klient jest

zobowiązany

zwrócić Twisto

pozostającą do

spłaty Kwotę

zadłużenia w

terminie 30 dni

licząc od daty

złożenia

oświadczenia o

odstąpieniu od

Umowy. 

11.5 — W przypadku

skorzystania przez

Klienta z prawa do

odstąpienia od Umowy,

Umowę uznaje się za

niezawartą a Klient jest

zobowiązany

niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 30

dni licząc od daty

złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy,

zwrócić Twisto

pozostającą do spłaty

Kwotę zadłużenia wraz z

Odsetkami kapitałowymi

w przypadku, gdy takie

Odsetki kapitałowe

zostały zastrzeżone na

rzecz Twisto w Umowie

(zostały ustalone w

Warunkach umowy w

wysokości wyższej niż

0%). 

Postanowienie pkt

16.1.5 Umowy

Twisto Kredyt i

Raty, tj.: 

„konieczności

sprostowania

niedokładności,

błędów pisarskich,

rachunkowych lub

innych oczywistych

omyłek”. 

Zmiana

doprecyzowująca

zasady

korzystania z

Produktu.
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