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Warszawa, 13 lipca 2016 r. 

Związek Firm Pożyczkowych – Związek Pracodawców 

ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 212 

00-079 Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

Dotyczy: działalności serwisu internetowego: www.xxxxxxxxxx.pl, którego właścicielem jest 

xxxxxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxxxxx (kod pocztowy: xxxxxxx) przy ul. xxxxxxxxx, 

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem xxxxxxxxx, NIP: xxxxxxxxxxxx, 

REGON: xxxxxxxxxxxx. 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU STOSOWANIA PRAKTYKI NARUSZAJĄCEJ 

ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW 

Działając w imieniu i na rzecz Związku Firm Pożyczkowych – Związek 

Pracodawców z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 212, 00-079 

Warszawa, NIP: 5252614425, REGON: 361243668), wpisanego do rejestru stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS: 0000550810 (dalej: „Związek”), 

niniejszym w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów składam 

skargę na działania przedsiębiorcy będącego właścicielem serwisu internetowego: www.xxxxxxxx.pl  

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej właścicielem serwisu 

www.xxxxxxxx.pl jest firma xxxxxxxxx. Strona główna przez swoją konstrukcję, układ oraz 

przekaz marketingowy wskazuje w naszej opinii, że działalność serwisu polega na udzielaniu 

pożyczek pozabankowych. Layout strony internetowej, informacje na niej zamieszczone oraz suwaki, 

są niemal identyczne jak w przypadku serwisów instytucji pożyczkowych udzielających 

kredytów konsumenckich za pośrednictwem kanału internetowego. Właściciel witryny stosuje 

powszechnie znane standardy rynkowe, aby zasugerować odbiorcy, że ten znajduje się w witrynie 

instytucji pożyczkowej. Używając suwaków widzimy, że nowy klient może dostać pożyczkę w 

wysokości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na okres od 1 do 12 miesięcy, zaś w przypadku kolejnych 

kwota pożyczki wzrasta do 50.000,00 zł a 
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okres spłaty wynosi od 1 roku do 5 lat. Jest to zakres oferty bardzo elastyczny, w zasadzie rzadko 

spotykany w przypadku przedsiębiorców udzielających pożyczek pozabankowych, który dzięki temu 

adresowany jest do praktycznie wszystkich potencjalnych klientów firm pożyczkowych, pod 

względem kryterium wysokości poszukiwanego finansowania. Jednakże z analizy przeprowadzonej 

przez Związek wynika, że właściciel serwisu nie jest kredytodawcą w rozumieniu Ustawy o kredycie 

konsumenckim, a jego działalność w głównej mierze opiera się na pozyskiwaniu danych osobowych 

potencjalnych pożyczkobiorców oraz pobieraniu bezzwrotnych opłat rejestracyjnych i opłat za 

późniejsze udostępniane informacji na temat stanu wniosku. Opłata za jednorazowy kod potrzebny do 

przesłania wniosku to 30,75 zł. Tyle samo wynosi opłata za jednorazowy kod potrzebny do 

sprawdzenia statusu wniosku. Opłaty te nie podlegają zwrotowi, bez względu na to czy konsumentowi 

zostanie udzielona pożyczka czy też nie. Złożenie wniosku w serwisie www.xxxxxxxxxx.pl 

powoduje otrzymywanie ogromnej ilości spamu na skrzynkę e-mail oraz liczne telefony oraz 

SMS-y od akwizytorów, co wskazuje, że przedsiębiorca prowadzi wyłącznie działalność 

pośrednictwa finansowego, mimo że w naszym przekonaniu daje również przyrzecznie 

udzielania kredytu konsumenckiego. Zwracamy również uwagę, że wzór umowy zamieszony na 

stronie internetowej nie jest żadną wartością informacyjną dla konsumenta, ponieważ nie zawiera 

kluczowych informacji dotyczących warunków zawarcia umowy pożyczki. Co za tym idzie, 

konsument składający wniosek nie jest informowany o jakie warunki pożyczki wnioskuje, 

co skutkuje przedstawianiem wnioskodawcy bardzo licznych ofert pożyczek, które są 

niedostosowane do jego potrzeb. Na stronie internetowej nie ma także informacji na temat 

rzekomych „inwestorów”, z którymi serwis www.xxxxxxxx.pl współpracuje oraz którym 

udostępnia dane i informacje podane przez pożyczkodawcę we wniosku. Wnioskodawca nie wie 

tym samym komu udostępnia swoje dane i gdzie może je ewentualnie zmienić lub usunąć, co 

może stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

Zdaniem Związku, praktyka serwisu internetowego: www.xxxxxxxx.pl, 

którego prawdopodobnym właścicielem jest xxxxxxxxxxxx, stanowi praktykę naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów. Związek nie ma wątpliwości, że działalność serwisu jest 

ukierunkowana na pobieranie opłat za usługi telekomunikacyjne oraz obrót danymi osobowymi 

konsumentów w sposób sprzeczny z ich interesem pod pozorem wykonywania działalności 

pożyczkowej, której przedsiębiorca faktycznie nie świadczy. Uważamy tym samym, że praktyka ta 

jest sprzeczna z prawem a zachowanie przedsiębiorcy narusza dobre obyczaje. Naruszenie polega 

przede wszystkim na nieudzielaniu konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji dotyczącej 

świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Konsument składając wniosek o pożyczkę jest 

wprowadzony w błąd co do podmiotu świadczącego usługę oraz samego procesu 

pożyczkowego. Zamieszczone na stronie informacje dotyczące właściciela serwisu, regulamin 

oraz sposób ich prezentacji na stronie internetowej są bardzo nieczytelne i niejasne. 
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Mając powyższe na uwadze, Związek zawiadamia Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów o działalności firmy xxxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxxx, wnioskując o wszczęcie 

postępowania w celu uznania praktyki serwisu www.xxxxxxxxx.pl za naruszającą zbiorowe 

interesy konsumentów i nakazanie  jej zaniechania.  

Z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prawnik 

Związek Firm 

Pożyczkowych 




