Kiedy i jak mo�na odst�pi�od umowy o kredyt konsumencki

<p align="justify">Przez umow�o kredyt konsumencki rozumie si�umow� na mocy kt�ej
przedsi�iorca w zakresie swojej dzia�alno�ci, zwany dalej "kredytodawc�", udziela lub daje
przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umow� o kredyt
konsumencki b�zie zatem ka�da Umowa kredytowa zawarta pomi�zy przedsi�iorc� a
konsumentem ? czyli osoba fizyczn�, w celu bezpo�rednio nie zwi�zanym z prowadzeniem
dzia�alno�ci gospodarczej. Umow� o kredyt konsumencki b�zie zatem zaci�gany przez
konsumenta kredyt bankowy, kredyt zaci�gni�y w Sp�zielczej Kasie Oszcz�no�ciowo ?
Kredytowej, po�yczk�zaci�gni�a w firmie zajmuj�cej si�udzielaniem po�yczek itp.</p>
<p align="justify"><br />Konsument, mo�e, bez podania przyczyny, odst�pi�od umowy o
kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Odst�pienie od umowy o
kredyt konsumencki polega zatem na z�o�eniu pisemnego o�wiadczenia w terminie
przewidzianym ustaw�. O�wiadczenie takie mo�na wys�a�listem poleconym na adres
kredytodawcy. Najlepiej jednak nie czeka�do ostatniego dnia, gdy� na gruncie przepis�
ustawy nie jest do ko�a jasne, czy odst�pienie jest skuteczne je�eli zosta�o wys�ane w
terminie, lecz dosz�o do kredytodawcy po tym terminie. Je�eli umowa o kredyt konsumencki
nie zawiera�a informacji o uprawnieniu do odst�pienia od umowy, konsument mo�e
odst�pi�od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odst�pienia od
umowy, nie p�iej jednak ni� w terminie 3 miesi�y od dnia zawarcia umowy.</p> <p
align="justify">�Kredytodawca obowi�zany jest przy zawarciu umowy wr�zy�konsumentowi
wz� o�wiadczenia o odst�pieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska
(nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Obowi�zek ten ma z jednej strony informowa�o
takim uprawnieniu, z drugiej za� u�atwia�jego wykonanie. W razie spe�nienia �wiadczenia
przez kredytodawc�przed up�ywem terminu do odst�pienia od umowy odst�pienie staje
si�skuteczne, je�eli �wiadczenie zostanie zwr�one kredytodawcy ��cznie z o�wiadczeniem
o odst�pieniu od umowy. Je�eli konsument otrzyma� ju� kwot�kredytu, dla skuteczno�ci
odst�pienia konieczny jest zwrot tej kwoty razem z o�wiadczeniem o odst�pieniu. Przed
up�ywem terminu do odst�pienia od umowy konsument nie jest zobowi�zany do sp�aty
kredytu ani zap�aty oprocentowania. W razie odst�pienia od umowy kredytodawca
obowi�zany jest niezw�ocznie zwr�i�poniesione przez konsumenta na rzecz kredytodawcy
koszty udzielanego kredytu, z wyj�tkiem op�aty przygotowawczej oraz pobranych przez
kredytodawc�op�at zwi�zanych z ustanowieniem zabezpieczenia. Prawo do odst�pienia od
umowy nie przys�uguje konsumentowi w razie zawarcia umowy o kredyt konsumencki
przeznaczony na nabycie rzeczy lub prawa, kt�ych cena zale�y wy��cznie od ruchu cen na
rynku finansowym lub gie�dowym. W przypadku odst�pienia od umowy o kredyt konsumencki,
kredytodawca obowi�zany jest rozliczy�si�z konsumentem w terminie 14 dni od dnia
odst�pienia od umowy. <br /><img src="images/stories/logo_eprawnicy.jpg" border="0" /><br
/><br /></p> <p align="justify">Artyku� pochodzi z serwisu po�wi�onego zagadnieniom
prawnym: <a href="http://www.eprawnicy.pl/"
target="_blank"><strong>www.eprawnicy.pl</strong></a></p>
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