
Załącznik nr 3 

Zasady zakupów ratalnych Santander Consumer Bank S.A 

 

1. Sklep internetowy 8a.pl prowadzi sprzedaż ratalną towarów na odległość (inicjowaną za 

pośrednictwem internetu), w ramach Umowy o współpracy zawartej z: 

Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomskiej 42C, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, reprezentowanym przez: 

Grzegorz Nowicki zwaną dalej SCB 

2. W ramach ww. Umowy sklep internetowy 8a.pl zobowiązany jest do: 

- stworzenia odpowiednich warunków do zawierania z konsumentami umów kredytu na 

zakup towarów i usług w systemie ratalnym eRaty, oferowanym przez SCB, 

- wydania konsumentowi towaru w przypadku pozytywnej weryfikacji Kredytobiorcy przez 

SCB, 

- przekazania Klientowi, któremu SCB odmówił udzielenia kredytu na podstawie informacji 

zawartych w zewnętrznej bazie danych (np. bazie BIK, BIG) lub w wewnętrznej bazie SCB, 

bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz do wskazania Klientowi bazy, w 

której tego sprawdzenia dokonano. 

3. W ramach ww. Umowy SCB zobowiązany jest do: 

- oceny zdolności kredytowej i rozpatrzenia wniosku kredytowego osoby ubiegającej się o 

kredyt, 

- określenia warunków finansowych kredytu, osobno dla każdej umowy kredytu (dla każdego 

Klienta) 

- przekazania Klientowi, przed zawarciem przez Klienta umowy kredytu właściwie 

wypełnionego formularza informacyjnego, 

- prowadzenia asysty przedkontraktowej, przed zawarciem umowy przez Klienta umowy 

kredytu 

- wręczenie Kredytobiorcy podpisanego przez Siebie i Kredytobiorcę egzemplarza umowy 

kredytu 

oraz druku odstąpienia od umowy kredytu. 

4. Sklep internetowy 8a.pl zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej, tajemnicy w 

zakresie związanym z ochroną danych osobowych, i dokumentacją kredytową. Dane 

osobowe powierzone sprzedawcy przez SCB przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu 

realizacji umów sprzedaży ratalnej towarów na odległość, nie są udostępniane osobom 

nieupoważnionym, ani też wykorzystywane dla korzyści własnych czy osób trzecich. 

5. Możliwość dokonania zakupu ratalnego obejmuje zamówienia, w których skład wchodzą 

towary o łącznej wartości minimalnej 100 zł brutto, maksymalna wysokość kredytu wynosi 

10.000 zł brutto. Wniosek kredytowy on-line dostępny jest wyłącznie dla klientów, którzy w 

koszyku zamówień jako formę płatności wybiorą „Raty Santander Consumer Bank”. Sklep 

internetowy 8a.pl zintegrowany jest z elektroniczną wersją systemu rejestracji wniosków o 

przyznanie rat oraz symulatorem rat umożliwiającym symulację warunków finansowych 

kredytu.. 

6. W przypadku niespełnienia postanowień § 3 ust. 6 Regulaminu, dotyczących konieczności 

potwierdzenia zamówienia, konsument nie jest związany umową lub zamówieniem. 



Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu trzech dni od daty złożenia nie są 

realizowane, a wniosek kredytowy zostaje usunięty. 

7. Wniosek kredytowy jest rozpatrywany przez SCB po potwierdzeniu przez sklep 

internetowy 8a.pl dostępności wszystkich produktów i ich pełnej rezerwacji. 

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji Kredytobiorcy, pracownik SCB wysyła do 

Kredytobiorcy formularz informacyjny mailem lub drukuje i wysyła z umową kredytu i 

telefonicznie informuje Kredytobiorcę w zakresie treści przekazanych przed zawarciem 

umowy oraz postanowień zawartych w umowie która ma zostać zawarta, w sposób 

umożliwiający Kredytobiorcy podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt (tzw. asysta 

przedkontraktowa). 

9. Podpisanie umowy kredytu przez Kredytobiorcę następuje w obecności kuriera, który 

potwierdza tożsamość Kredytobiorcy oraz fakt złożenia przez Kredytobiorcę podpisu na 

dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki z umową kredytu. 

10. Zamówione towary dostarczane są Kredytobiorcy po otrzymaniu przez sklep internetowy 

8a.pl informacji od SCB, że kredyt został uruchomiony. 

11. Kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni od 

daty jej zawarcia, pod warunkiem złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu w 

określonym powyżej terminie i dostarczenia go na adres SCB wskazany w umowie kredytu. 

12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej z Sprzedawcą w terminie, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, z mocy prawa wygasa również powiązana z nią 

umowa kredytu. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem umów kredytu, 

z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach 

konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca informuje SCB o odstąpieniu przez 

konsumenta od umowy. 
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