
Zgoda na weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej S.A.:

1. W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

Upoważniam Revo Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 
2/29, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich 
danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji 
Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Revo Technologies Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone 
zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny 
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych 
osobowych przekazanych przez Revo Technologies Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 
2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 
kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 
59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie 
udzielonej im przeze mnie zgody.

TAK x NIE □

2. Upoważniam Revo Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej
2/29, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej
umowy o kredyt konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy,

a także 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie 
informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, do Revo Technologies Sp. z 
o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt konsumencki i po odstąpieniu
od umowy, oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i
informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Revo Technologies Sp. z
o.o. umowy o kredyt konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania, do
dnia odwołania zgody, nie dłużej niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,

oraz na udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do 
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których 
mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom 
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. 

TAK x NIE □



Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. 
Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
danych przed jej odwołaniem.

Zgoda na weryfikację w biurze informacji gospodarczej:

3. Upoważniam Revo Technologies Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131
Warszawa, do wystąpienia do następującego biura informacji gospodarczej:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 
77, 02-679 Warszawa

o ujawnienie:

a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2014.1015 z późn. zm., (zwanej dalej u.i.g.).

b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych art. 28 ust. 1 u.i.g.

oraz upoważniam ww. biuro informacji gospodarczej do ujawnienia Revo Technologies Sp. z o.o. tych
informacji,

c) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do ww. biura informacji gospodarczej w
ciągu ostatnich 12 miesięcy.

WZÓR ODWOŁANIA ZGODY PRZEZ KLIENTA

NINIEJSZYM ODWOŁUJĘ ZGODĘ NA:

1. Przetwarzanie  przez  Biuro  Informacji  Kredytowej  S.A.  moich  danych  osobowych,
przekazanych przez Revo Technologies Sp. z o. o. w ramach zapytania o dane przetwarzane
w Biurze Informacji Kredytowej S.A. na mój temat.
Niniejsza  zgoda  była  udzielona  w  ramach  wniosku  z  dnia
……………………………………..

TAK □  NIE □

2. Przetwarzanie  przez  Biuro  Informacji  Kredytowej  S.A.   moich  danych  osobowych  i
informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Revo Technologies
Sp.  z  o.  o.  umowy  ……………../udzielonego  poręczenia  …….  po  wygaśnięciu  tego
zobowiązania, a także na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji
mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową  Revo Technologies Sp. z o. o.
dla  celów  dokonywanej  przez  ten  podmiot  oceny  zdolności  kredytowej  i  analizy  ryzyka
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Revo Technologies Sp. z o. o.   umowy
…………………, udzielonego poręczenia ………….*.



Niniejsza zgoda była udzielona w ramach wniosku z dnia …………………………………….
i  dotyczyła  umowy  nr  ……….…………………………../poręczenia*  ……..  z  dnia
……………………………………

TAK □  NIE □

…………………………………………… ………………………………………

Miejscowość, data czytelny podpis

*należy zaznaczyć właściwy wariant



Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy 

Ja, niżej podpisany/a [Imie] [DrugieImie] [Nazwisko] 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości [NumerDowoduOsobistego] 

posiadający/a numer PESEL [PESEL] 

zamieszkały/a w 

[Miejscowosc], [Ulica], [NumerDomu] [NumerMieszkania], [KodPocztowy] 

niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 w zw. z art. 56 i art. 58 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083) oraz rozdziału 

9 Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy odstępuję od Umowy o Odnawialny Limit 

Kredytowy z dnia [_____] 

zawartej z REVO TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 

Warszawa. 

Wszelkie podlegające zwrotowi opłaty i prowizje poniesione przeze mnie w związku z 

dokonaną Wypłatą z Limitu proszę przesłać na mój rachunek bankowy numer: 

[_________________________________________________________] prowadzony przez:  

…………………………………………. 

_________________________ 

[Niniejsze oświadczenie należy wysłać pocztą na adres REVO TECHNOLOGIES Sp. z o.o., 

ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: 

pomoc@mokka.pl, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Odnawialny Limit 

Kredytowy.  

Złożenie niniejszego oświadczenia prowadzi do wygaśnięcia Umowy o Odnawialny Limit 

Kredytowy i niemożliwości wnioskowania o Wypłaty z Limitu w REVO TECHNOLOGIES Sp. 

z o.o., chyba że zostanie zawarta nowa Umowa o Odnawialny Limit Kredytowy. Odstąpienie 

od Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy skutkuje odstąpieniem od Wypłat z Limitu

dokonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Odnawialny Limit 
Kredytowy.] 



Oświadczenie o odstąpieniu od Wypłaty na Zakup Towaru 

Ja, niżej podpisany/a [Imie] [DrugieImie] [Nazwisko] 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości [NumerDowoduOsobistego] 

posiadający/a numer PESEL [PESEL]  

zamieszkały/a w  

[Miejscowosc], [Ulica], [NumerDomu] [NumerMieszkania], [KodPocztowy] 

niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 w zw. z art. 56 i art. 58 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083) oraz rozdziału 9 Umowy o 

Odnawialny Limit Kredytowy odstępuję od Wypłaty na Zakup Towaru z dnia _____________ 

dokonanej na podstawie Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy zawartej z REVO 

TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa, w dniu __________. 

Wszelkie podlegające zwrotowi opłaty i prowizje poniesione przeze mnie w związku z dokonaną 

Wypłatą na Zakup Towaru proszę przesłać na mój rachunek bankowy numer: 

____________________________________________________________ prowadzony przez: 

_________________________________________________________ 

_________________________ 

[Niniejsze oświadczenie należy wysłać pocztą na adres REVO TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. 

Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: pomoc@mokka.pl, 

w terminie 14 dni od dnia dokonania Wypłaty na Zakup Towaru.  

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Wypłaty na Zakup Towaru prowadzi do wygaśnięcia tej 

Wypłaty na Zakup Towaru, ale nie powoduje rozwiązania Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy, 

chyba że co innego wynika z oświadczenia Klienta. Jeżeli Klient odstępuje tylko od danej Wypłaty na 

Zakup Towaru, może wnioskować o kolejne Wypłaty z Limitu zgodnie z Umową o Odnawialny Limit 

Kredytowy. 

W przypadku gdy Towar został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia od Wypłaty 

na Zakup Towaru, Dostawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Klienta ceny, chyba że Klient 

niezwłocznie zwróci Towar, a Dostawca go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie Towaru 

wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez Dostawcę Towaru określa umowa między Dostawcą a 

Klientem. W przypadku umowy o świadczenie usług Klient powinien zwrócić usługodawcy 

wynagrodzenie za świadczoną usługę.] 



Oświadczenie o odstąpieniu od Wypłaty Gotówkowej 

Ja, niżej podpisany/a 

[Imie] [DrugieImie] [Nazwisko] 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości [NumerDowoduOsobistego] 

posiadający/a numer PESEL [PESEL] 

zamieszkały/a w 

[Miejscowosc], [Ulica], [NumerDomu] [NumerMieszkania], [KodPocztowy] 

niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083) oraz rozdziału 9 

Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy odstępuję od Wypłaty Gotówkowej z dnia 

[_____] 

dokonanej na podstawie Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy zawartej z REVO 

TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa, w dniu 

[_____]. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu wypłaconej mi Kwoty Wypłaty wraz z 

Oprocentowaniem za okres od dnia wypłaty Kwoty Wypłaty do dnia spłaty Kwoty Wypłaty, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, na 

rachunek bankowy o numerze [________________________________________________] 

Wszelkie podlegające zwrotowi opłaty i prowizje poniesione przeze mnie w związku z 

dokonaną Wypłatą Gotówkową proszę przesłać na mój rachunek bankowy numer: 

[_________________________________________________________] prowadzony przez:  

…………………………………………. 

_________________________ 

[Niniejsze oświadczenie należy wysłać pocztą na adres REVO TECHNOLOGIES Sp. z o.o., 

ul. Grzybowska nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: 

pomoc@mokka.pl, w terminie 14 dni od dnia dokonania Wypłaty Gotówkowej.  



Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Wypłaty Gotówkowej prowadzi do wygaśnięcia tej 

Wypłaty Gotówkowej, ale nie powoduje rozwiązania Umowy o Odnawialny Limit Kredytowy, 

chyba że co innego wynika z oświadczenia Klienta. Jeżeli Klient odstępuje tylko od danej 

Wypłaty Gotówkowej, może wnioskować o kolejne Wypłaty z Limitu zgodnie z Umową o 

Odnawialny Limit Kredytowy.] 



 

 

 

 

.......................................... 

(Imię i nazwisko Klienta) 

 

OŚWIADCZENIE KLIENTA PEP 

 

Niniejsze oświadczenie jest przyjmowane przez Revo Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Grzybowskiej nr 2 lokal 29, 00-131 Warszawa („Revo”), jako instytucję obowiązaną na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 

 

Oświadczam, że jestem: 

1) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), lub 

2) członkiem rodziny PEP, lub  

3) osobą znaną jako bliski współpracownik PEP, 

i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Revo o wszelkich zmianach danych objętych 

niniejszym oświadczeniem. 

 

Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się: 

 

1) PEP – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z 

wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące 

stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 

 

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, 

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 

c) członków organów zarządzających partii politycznych, 

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 

sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem 

trybów nadzwyczajnych, 

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 

f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo 

udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji 

międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych 

oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, 

j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach 

państwa lub centralnych organach administracji rządowej. 

 



 

 

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami 

politycznymi, o których mowa w lit. a-g, i oraz j powyżej, określa Rozporządzenie Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji 

publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1381). 

 

2) Członek rodziny PEP – rozumie się przez to: 

 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP, 

b) dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 

c) rodziców PEP; 

 

3) Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to: 

 

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą 

zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 

stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że 

zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne. 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

  

  

_____________________________________ 

(Data i czytelny podpis Klienta) 

 

  

Informacje o zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem powinny zostać przesłane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@mokka.pl. 
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