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1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz 

spłaty kredytów konsumpcyjnych w Banku Spółdzielczym  
w Tarnobrzegu. 

2. Bank udziela kredytów złotowych, bez konieczności 
udokumentowania ich wykorzystania. 

§ 2 
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy 
rozumieć: 

 
1. Bank – Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, 
2. bazy danych – zbiory danych prowadzone do celów oceny 

zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa  
w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo 
bankowe, oraz biura informacji gospodarczej, o których 
mowa w ustawie z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych, 

3. całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które 
Kredytobiorca jest zobowiązany  ponieść w związku  
z umową o kredyt w szczególności: 
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są 

znane Bankowi oraz 
b) koszty usług dodatkowych w szczególności 

ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest 
niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na 
oferowanych warunkach,  

4. całkowita kwota kredytu –maksymalna kwota wszystkich 
środków pieniężnych nieobejmujących kredytowych 
kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na 
podstawie Umowy o kredyt, a w przypadku umów dla 
których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma 
wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących 
kredytowych kosztów kredytu, które Bank udostępnia na 
podstawie Umowy o kredyt. 

5. całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę – suma 
całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu, 

6. dzień roboczy Banku – dni, w których Bank prowadzi 
obsługę klientów, 

7. Incydent bezpieczeństwa – pojedyncze niepożądane lub 
niespodziewane zdarzenie bezpieczeństwa lub seria tych 
zdarzeń, które negatywnie wpływają lub mogą wpływać na 
funkcjonowanie Banku, zakłócając jego działalność 
biznesową, reputację, bezpieczeństwo pracowników oraz 
aktywów Klientów Banku, a także naruszenie zasad 
wynikających z regulacji wewnętrznych lub przepisów 
prawa. 

8. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, 

9. kredyt konsumencki (kredyt) – kredyt, który jest kredytem 
konsumenckim w rozumieniu Ustawy o kredycie 
konsumenckim, 

10. Kredytobiorca – osoba lub osoby, z którymi Bank zawarł 
Umowę kredytu, 

11. ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności 
konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz  
z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt 
konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę, 

12. opłata przygotowawcza – opłata za rozpatrzenie wniosku 
kredytowego, 

13. okres kredytowania – okres liczony od dnia wypłaty 
środków pieniężnych, do dnia określonego w Umowie jako 
ostateczny termin spłaty kredytu, 

14. ostateczny termin spłaty kredytu – ustalony w Umowie 
kredytu dzień spłaty ostatniej raty kredytu wraz  
z odsetkami, 

15. okres wypowiedzenia kredytu – okres liczony od 
następnego dnia po doręczeniu oświadczenia  
o wypowiedzeniu kredytu do daty wymagalności kredytu 
lub jego części, 

16. placówka Banku – Oddział Banku Spółdzielczego  
w Tarnobrzegu, w tym również Filia Oddziału, punkt 
kasowy 

17. poręczyciel – osoba fizyczna, o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, poręczająca zwrot zaciągniętego 
kredytu, 

18. pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które 
Kredytobiorca ponosi w związku z Umową kredytu,  
z wyłączeniem odsetek (zapis wchodzi w życie z dniem 
11.03.2016r.), 

19. prowizja – opłata za przygotowanie i zawarcie Umowy 
kredytu oraz za przyznanie kredytu, 

20. stała stopa oprocentowania kredytu – stopa 
oprocentowania określona wyłącznie w umowie o kredyt, 
przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej 
wyrażonej na cały czas obowiązywania umowy lub  
w danych okresach obowiązywania umowy, 

21. stały klient - osoba posiadającą w Banku czynny rachunek 
ROR, od co najmniej 6 miesięcy lub osobę, która w ciągu 12 
miesięcy spłaciła bez opóźnień kredyt gotówkowy, 

22. stopa oprocentowania kredytu – stopa oprocentowania 
wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie 
stosowane do wypłaconej kwoty kredytu na podstawie 
umowy o kredyt w stosunku rocznym, 

23. taryfa – Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych 
przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu za czynności 
bankowe od osób fizycznych i klientów indywidualnych, 



 3 

24. tabela - Tabela oprocentowania środków pieniężnych  
i kredytów w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu, 

25. trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do 
przechowywania i odczytywania informacji 
przekazywanych konsumentowi w związku z umową  
o kredyt, przez czas odpowiedni do  celów jakim te 
informacje służą  oraz pozwalające na odtworzenie tych  
informacji w niezmienionej postaci,  

26. Umowa kredytu – Umowa zawarta przez Bank z osobą lub 
osobami fizycznymi w sprawie udzielenia kredytu, na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

27. Wnioskodawca – osoba lub osoby fizyczne ubiegające się  
o kredyt w Banku, 

28. zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego 
kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych  
w Umowie kredytu. 

29. RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – 
całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę, 
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty  
w stosunku rocznym. 

 
2. Warunki udzielania kredytu 

 
§ 3 

1. Kredyt może być udzielony wyłącznie osobom fizycznym 
posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, 
mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, 
będącym terenem działania Banku, posiadającym  
pozytywną ocenę zdolności kredytowej przy równoczesnym 
ustanowieniu prawnego zabezpieczenia zwrotu należności 
Banku z tytułu kredytu. 

2. Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na 
terenie Polski mogą otrzymać kredyt, o ile są zatrudnione na 
terenie Polski na czas nieokreślony. 

3. Bank może w uzasadnionych przypadkach dla stałych 
klientów Banku odstąpić od     ustanowienia dodatkowego 
prawnego zabezpieczenia kredytu, jeżeli kwota kredytu nie        
przekracza 3-krotności miesięcznych dochodów netto 
Wnioskodawcy ustalonych w oparciu o średni miesięczny 
dochód netto z ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o udzielenie kredytu (za wyjątkiem złożenia przez 
Kredytobiorcę/ców weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową).  

4. Fakt posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, 
nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu,  
a Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie  
z Bankiem  Umowy kredytu. 

5. O kredyt mogą ubiegać się wspólnie małżonkowie. 
6. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje we wspólności 

majątkowej małżeńskiej, zasadą powinno być, iż oboje 
małżonkowie przystępują do kredytu lub kredyt może zostać 
uruchomiony dopiero po poręczeniu kredytu przez 
współmałżonka lub po wyrażeniu przez niego zgody  
w formie pisemnej na zaciągnięcie takiego zobowiązania,  
o ile małżonkowie nie występują wspólnie jako 
Kredytobiorcy. 

7. Poręczenie lub zgoda Współmałżonka, o których mowa  
w ust. 6 nie jest wymagane w sytuacji gdy kwota 
przyznanego kredytu nie przekracza jednokrotności 
miesięcznego dochodu netto Kredytobiorcy. 

8.  W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca może ubiegać 
się o kredyt wspólnie z innymi osobami fizycznymi, które 

zobowiążą się odpowiadać solidarnie za spłatę kredytu,  
a mianowicie: 
    1)    dziećmi bądź rodzicami, 
    2) innymi członkami rodziny bądź innymi osobami   

     prowadzącymi z Wnioskodawcą wspólne   
     gospodarstwo domowe. 

9. Bank zobowiązany jest przed zwarciem umowy o kredyt 
konsumencki podać Konsumentowi na trwałym nośniku 
dane objęte formularzem informacyjnym określonym 
ustawą o kredycie konsumenckim, w czasie umożliwiającym 
zapoznanie się z tymi informacjami.  

§ 4 
1. Jeżeli o kredyt wnioskuje dwie lub więcej osób, wówczas 

wszystkie przystępują do kredytu. 
2. Warunki w zakresie wysokości kredytu oraz okresu 

kredytowania określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.   

 
3. Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu 

 
§ 5 

1. Wnioskodawca składa w Banku pisemny wniosek  
o udzielenie kredytu konsumpcyjnego. 

2. Każdy Wnioskodawca ubiegający się o kredyt powinien okazać 
dokument tożsamości. W przypadku obywateli polskich za 
dokument tożsamości uznaje się dowód osobisty lub 
paszport. W przypadku nierezydentów za dokument 
tożsamości przyjmuje się: 
1) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument 

potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wraz  
z zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu dla:  
a) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

(UE), 
b) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. 
Republika Islandii, Księstwo Liechtensteinu, Królestwo 
Norwegii, 

c) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej;  
2) kartę stałego pobytu dla obywateli innych państw, niż 

mowa powyżej. 
Wszystkie z dokumentów, o których mowa powyżej muszą 
zawierać zdjęcie. 

3.   Do wniosku kredytowego Wnioskodawca jest zobowiązany 
dołączyć następujące dokumenty (oryginały): 
1) stwierdzające wysokość dochodów, z zastrzeżeniem 

zapisu § 3 ust. 3,  
2) dokumenty założycielskie firmy w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej, 
3) informacje o sytuacji finansowej i stanie majątkowym, 
4) inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku 

kredytowego, w tym dokumenty w formie aktu 
notarialnego bądź orzeczenia sądowego 
potwierdzającego rozdzielność majątkową  małżeńską, 

5) dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu. 
4. Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia zwrotu kredytu jest 

poręczenie, do wniosku  kredytowego należy dołączyć: 
1) zaświadczenie o źródłach i dochodach Poręczyciela, 
2) informację o sytuacji finansowej i stanie majątkowym 

Poręczyciela, 
3)  zgodę   Współmałżonka     Poręczyciela   na   poręczenie    

kredytu w przypadku, gdy Poręczyciel pozostaje  



 4 

w związku małżeńskim, w którym obowiązuje  wspólność          
majątkowa – jeśli wysokość poręczanego kredytu 
przekracza jednokrotność dochodu netto Poręczyciela. 

§ 6 
1. Składane łącznie z wnioskiem dokumenty zachowują 

aktualność przez 30 dni, od daty ich wystawienia, za 
wyjątkiem REGONU i NIP-u chyba, że zawierają adnotacje 
właściwych    
organów, odmiennie określające ich ważność. 

2. Odpis z rejestru sądowego lub odpis/zaświadczenie w sprawie 
ewentualnego wpisu do rejestru niesolidnych dłużników 
 z Krajowego Rejestru Sadowego powinien być sporządzony 
nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku  
o udzielenie kredytu.  

§ 7 
1. Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy 

kredytu. 
2. W przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu kredytu, lub 

odrzuceniu wniosku o kredyt Bank zwraca złożone oryginały 
dokumentów stanowiące załącznik do wniosku do rąk 
własnych Wnioskodawcy. Oryginał wniosku o kredyt oraz 
kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku 
pozostają w aktach Banku.   

3. Bank niezwłocznie informuje Wnioskodawcę o odmowie 
udzielenia kredytu w związku z negatywną oceną zdolności 
kredytowej. 

4. Bank wydaje pisemne zawiadomienie o odmownej decyzji 
udzielenia kredytu podjętej na podstawie informacji 
zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku, ze 
wskazaniem bazy danych, w której dokonano sprawdzenia. 

§ 8 
1. Zarejestrowaniu i rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski 

kompletne, tj. prawidłowo wypełnione i zawierające 
wszystkie wymagane załączniki. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych 
czynności celem potwierdzenia prawdziwości danych 
zawartych we wniosku oraz załączonych do niego 
dokumentach.  

3. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej 
następuje w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych 
Banku, z możliwością jego wydłużenia w uzasadnionych       
przypadkach. 

4. Zabezpieczenie spłaty kredytu 
 

§ 9 
1. Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie przez 

Wnioskodawcę pełnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz 
z odsetkami (z zastrzeżeniem § 3 ust.3), w szczególności: 

     1)  poręczenia według prawa cywilnego lub wekslowego 
     2)  przelania określonej kwoty na rachunek Banku, 
     3) blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

wraz z pełnomocnictwem do ich pobrania, 
     4)  zastawu rejestrowego, 
     5)  przewłaszczenia na zabezpieczenie, 
     6)  hipoteki na nieruchomości, 

  7) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej lub  
z  polisy na życie, 

8) cesji praw do rachunków lokat terminowych w innych 
bankach wraz z zaświadczeniem o blokadzie lokaty  
i pełnomocnictwem do pobrania środków z lokaty, 

9)   umowy przelewu wierzytelności, 
10) kaucji, 

11) weksla własnego in blanco (z klauzulą „nie na zlecenie”) 
wraz z deklaracją wekslową. 

§ 10 
1. Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od: 
    1) wysokości kredytu o jaki ubiega się Wnioskodawca, 
    2) oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, 
    3) długości okresu kredytowania. 
2. Bank może żądać ustanowienia więcej niż jednej formy 
zabezpieczenia. 
3. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi 
Wnioskodawca, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Zawarcie Umowy kredytu 
 

§ 11 
1. Kredyt udzielany jest na podstawie pisemnej umowy, 

zawartej między Kredytobiorcą a Bankiem w siedzibie Banku, 
określającej warunki uruchomienia, wykorzystania i spłaty     
kredytu oraz koszty kredytu. 

2. Umowę kredytu sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach: jeden dla Kredytobiorcy, a drugi dla Banku. 
Bank zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć umowę   
 Kredytobiorcy.  

§ 12 
1. Umowę kredytu podpisują za Bank osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych Banku oraz Kredytobiorca. 

2. Jeżeli zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie cywilne, na 
Umowie kredytu podpis składa również Poręczyciel. 

3.  W przypadku, gdy podpisy nie są składane jednocześnie przez 
osoby działające w imieniu Banku i Kredytobiorcę, Umowa 
kredytu wiąże strony dopiero po złożeniu wszystkich  
podpisów. 

4.  Każda strona Umowy jest parafowana przez osoby, o których 
mowa w ust. 1.  

5.  Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu 
w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez 
podania przyczyny. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
kredytu stanowi integralną część Umowy kredytu. Termin do 
odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany jeżeli 
Kredytobiorca przed jego upływem złoży Oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy kredytu pod adres wskazany na 
tym Oświadczeniu. Dla zachowania terminu wystarczające 
jest wysłanie pocztą oświadczenia przed upływem 14 dni 
liczonych od daty zawarcia Umowy (decyduje data stempla 
pocztowego). 

6.  Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne, jeżeli wypłacona 
kwota kredytu zostanie niezwłocznie zwrócona Bankowi 
wraz z należnymi odsetkami, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
W tym przypadku za datę spłaty kredytu przyjmuje się dzień 
przekazania środków pieniężnych Bankowi przez 
Kredytobiorcę a nie dzień wpływu tych środków do Oddziału 
Banku.  

7. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę Oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy  w terminie określonym  w ust. 5, 
Bankowi przysługują odsetki za okres od dnia wypłaty 
kredytu do dnia spłaty kredytu.  

8. Zmiana warunków Umowy kredytu wymaga pisemnego 
aneksu, podpisanego przez Kredytobiorcę i Bank. 
Współmałżonek Kredytobiorcy nie będący stroną kredytu  
i pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej, 
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Poręczyciele i osoby trzecie ustanawiające zabezpieczenie - 
winni wyrazić pisemną zgodę na zawarcie aneksu. 

9. Zmiany dotyczące wysokości oprocentowania umownego, 
przeterminowanego, zmiany stawek prowizji i opłat 
stosowanych przez Bank w okresie kredytowania nie 
wymagają aneksowania Umowy kredytu.  

 
6. Oprocentowanie, opłaty i prowizje 

 
§ 13 

1. Oprocentowanie kredytu ustalone jest w umowie 
kredytowej.   

2. Odsetki od kredytu naliczane są w złotych. 
3. Dla celów obliczania odsetek od kredytów przyjmuje się, że 

rok liczy się za 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 
Odsetki naliczane są od faktycznego zadłużenia za okres od 
dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego spłatę 
kredytu.  

4. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
kredytu uwzględnia się należności w wysokości z dnia 
zawarcia umowy kredytu, w tym: 
1)   opłaty, prowizje i koszty związane z udzieleniem kredytu, 
2) koszty ponoszone przez Kredytobiorcę na podstawie 

odrębnych przepisów związane z zabezpieczeniem 
kredytu, w tym koszty: ustanowienia hipoteki, 
ustanowienia zastawu rejestrowego, ubezpieczenia 
kredytu, ubezpieczenia składników majątkowych 
związane z udzieleniem kredytu. 

5. Bank ustala RRSO na podstawie wyrażonych przez 
Kredytobiorcę preferencji odnośnie kredytu,  
w szczególności, co najmniej jednym ze składników 
preferowanego kredytu jakim są czas obowiązywania 
Umowy kredytu i całkowita kwota kredytu. 

§ 14 
1. Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera 

prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą.  
2. Bank pobiera opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego. Wysokość opłaty przygotowawczej określona 
jest w obowiązującej taryfie. Opłata płatna jest w dniu 
wypłaty kredytu w formie: gotówkowej w kasie Banku lub 
poprzez potrącenie z kwoty kredytu, lub poprzez pobranie ze 
środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 

3. W razie odstąpienia od Umowy kredytu, o którym mowa w § 
12 ust. 5, Bank niezwłocznie zwraca Kredytobiorcy 
poniesione koszty na rzecz Banku, z wyjątkiem bezzwrotnych 
kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów 
administracji publicznej. 

4. Obowiązująca kredytobiorcę taryfa może ulec zmianie w 
okresie obowiązywania Umowy kredytu (bez konieczności 
wypowiadania jej w tej części), polegającej na podwyższeniu 
opłat lub prowizji. 

5. Bank jest upoważniony do  zmiany taryfy polegającej na 
podwyższeniu stawek opłat i prowizji, która może nastąpić 
wyłącznie w przypadku zmiany przynajmniej jednej z niżej 
wymienionych przesłanek, w zakresie odpowiadającym 
skumulowanej wartości zmian poszczególnych wskaźników 
w okresie od dnia ostatniej zmiany taryfy: 
1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych 

przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1% 
2) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na 

skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, 
w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych  

i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych 
koniecznych do wykonania danej usługi, energii, 
wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, 
powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co 
najmniej o 1%, 

3) zmiany wysokości  stopy redyskonta weksli, stopy 
referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej 
przez Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,01%, 

4) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez 
Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego 
oprocentowania, co najmniej o 0,01%, 

5) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat  
i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz 
WIBID dla okresów 3 - miesięcznych (wywołana 
czynnikami regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%, 

6) zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych 
przez banki na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%.* 

6. Zmiany o których mowa w ust. 5  dokonywane będą nie 
częściej niż cztery razy w roku. 

7. Zmiana taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub 
prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie 
jest uzależniona od przesłanek określonych  w ust. 4. 

8. Bank zobowiązany jest do poinformowania Kredytobiorcy o 
zmianach wysokości ww. opłat na 14 dni przed 
wprowadzeniem zmian (listownie bądź lub drogą 
elektroniczną na wskazany przez Kredytobiorcę adres e-
mail).  

9. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje 
wprowadzanych zmian wysokości opłat, ma prawo 
wypowiedzenia umowy kredytu, informując o tym Bank  
w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o wprowadzonych zmianach stawek opłat. 
W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do 
spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, 
wynikających z zawartej umowy kredytu w terminie 7 dni 
od daty zawiadomienia Banku. 

10. Nie złożenie ww. zawiadomienia jest równoznaczne  
z akceptacją wprowadzonych zmian 

11. Taryfa wywieszona  jest na tablicach ogłoszeń w Banku oraz 
na stronie internetowej Banku. 

12. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z Umowy kredytu 
nie należą się Bankowi w części przekraczającej 
maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (obliczane 
według wzoru podanego poniżej) lub całkowitą kwotę 
kredytu. 

 

 
gdzie:  
MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów 
kredytu, 
K – całkowita kwota kredytu, 
n – okres spłaty wyrażony w dniach, 
R – liczba dni w roku. 

 
13. W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z 

Umowy kredytu w okresie 120 dni od dnia wypłaty 
kredytu: 
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1) całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia 
maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów 
kredytu, o których mowa w ust. 2 stanowi kwota 
udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata 
została następnie odroczona, 

2) do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się 
wszystkie koszty i opłaty, które Kredytobiorca jest 
obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty 
kredytu, naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty 
kredytu. 

14. W przypadku gdy Bank udziela Kredytobiorcy, który nie 
dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w 
okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów. 
1) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia 

maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów 
kredytu, o których mowa w ust. 2, stanowi kwota 
pierwszego z kredytów, 

2) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę 
pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów 
udzielonych w tym okresie. 

15. Zapisy ust. 11, 12 i 13 obowiązują od dnia 11.03.2016r. 
§ 15 

Wartość całkowitego kosztu kredytu, łącznej kwoty wszystkich 
kosztów związanych z kredytem oraz rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania określona jest w Umowie kredytu. 
 

7. Uruchomienie i spłata kredytu konsumpcyjnego 
 

§ 16 
1. Uruchomienie kredytu następuje po wykonaniu 

następujących czynności: 
    1) podpisaniu Umowy kredytu, 
    2) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 
    3) zapłaceniu prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 
2. Wypłata kredytu może nastąpić w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej poprzez przelanie na rachunek bankowy, 
wskazany przez Kredytobiorcę. 

§ 17 
1. Spłata kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych 

zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, ustalonym 
przez Bank. W indywidualnych przypadkach Bank może  
ustalić inne okresy spłaty kredytu i odsetek.  

2. Bank zobowiązuje się do wydawania na każdy wniosek 
Kredytobiorcy bezpłatnego harmonogramu spłaty. 

3. Kredyt spłacany jest przez Kredytobiorcę: 
1) metodą rat malejących, gdzie rata kapitałowo odsetkowa 

jest  sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek, kwota 
kredytu rozkładana jest na równe raty kapitałowe  
a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich 
wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem); 

2) metodą rat równych (annuitetową). 
4. Kredytobiorca może spłacić odsetki od zaciągniętego kredytu 

z góry poprzez potrącenie ich od kwoty kredytu (w 
przypadku kredytu z oprocentowaniem stałym). 

5. W przypadku kredytu z okresem spłaty do 6 miesięcy, których 
zabezpieczenie stanowi jedna z poniższych form: 

   1) kaucja,  
   2) blokada środków na rachunku lokaty terminowej w Banku 

wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków  
z rachunku lokaty, 

  3) cesja praw do rachunków lokat terminowych w innych 
Bankach wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty  

i pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku 
lokaty, 

 - dopuszcza się możliwość dokonania jednorazowej spłaty 
kredytu wraz z odsetkami 

6. Gdy kredyt udzielany jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy i jest 
zabezpieczony w sposób  określony w ust. 5, dopuszcza się 
możliwość jednorazowej spłaty kredytu pod warunkiem 
bieżącej spłaty odsetek. 

7. Bank może ustalić ostatnią ratę jako ratę wyrównującą. 
§ 18 

1. Za datę spłaty raty uznaje się datę wpływu środków do 
Banku, na rachunek wskazany w Umowie kredytu. 

2. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypada w 
dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty upływa w 
pierwszym dniu roboczym Banku przypadającym po tym 
dniu. 

§ 19 
1. Wpłacone przez Kredytobiorcę środki Bank zalicza na spłatę 

należności z tytułu zawartej Umowy kredytu w następującej 
kolejności: 
1) kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, 
2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów 

poniesionych przez Bank, 
3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 
4) odsetki od należności przeterminowanych, 
5) odsetki bieżące, 
6) przeterminowane raty kapitałowe, 
7) bieżące raty kapitałowe. 

2. W drodze negocjacji pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą 
kolejność zaspakajania należności może ulec zmianie. 

3. Kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kredytu poprzez 
wpłatę lub przelew środków na rachunek wskazany przez 
Bank. 

4. Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać 
imię i nazwisko Kredytobiorcy oraz numer rachunku 
kredytowego Kredytobiorcy. 

§ 20 
1. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub 

części kredytu bez konieczności informowania Banku  
i podpisania aneksu do Umowy kredytu.  

2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera 
odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu. 

3. Jeżeli jako zabezpieczenie spłaty kredytu występuje 
ubezpieczenie spłaty kredytu, to w przypadku wcześniejszej 
spłaty kredytu Kredytobiorcy (na jego wniosek) zwracana 
jest  niewykorzystana kwota składek z tytułu ubezpieczenia 
spłaty kredytu. Zwrot składki nastąpi w ciągu 14 dni 
liczonych od daty całkowitej spłaty kredytu. 

4. Kredytobiorca wyraża zgodę na to, iż w przypadku 
dokonania wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, Bank 
(przy zachowaniu dotychczasowej wysokości rat) zaliczy 
wpłaconą kwotę na poczet spłaty najbliższych rat 
kapitałowo – odsetkowych przypadających po dacie 
dokonanej wpłaty z zachowaniem kolejności spłat 
określonych w § 19 ust. 1. Spłaty dokonywane będą do 
wysokości nadpłaconej kwoty. 

5. W przypadku określonym w ust. 4, Bank dokona 
pomniejszenia całkowitego kosztu kredytu jeśli wystąpi taka 
konieczność. Kredytobiorca wyraża zgodę na to, iż                        
w przypadku pomniejszenia całkowitego kosztu kredytu, 
uzyskane środki przeznaczone zostaną na spłatę 
najbliższych rat kapitałowo – odsetkowych przypadających 
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po dacie dokonania pomniejszenia całkowitego kosztu 
kredytu z zachowaniem kolejności spłat określonych w § 19 
ust. 1. Spłaty dokonywane będą do wysokości kwoty 
pomniejszającej całkowity koszt kredytu. 

§ 21 
1. Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do 

niezwłocznego informowania Banku o:  
1) zmianie swoich danych, w tym danych osobowych 

ujawnionych we wniosku i umowie kredytu  
w szczególności o zmianie adresu zamieszkania lub/i 
adresu do korespondencji, 

2) wszczęciu przeciwko niemu sądowych lub 
administracyjnych postępowań egzekucyjnych. 

2. Kredytobiorca zobowiązuje się w okresie kredytowania do 
udostępniania Bankowi informacji i dokumentów celem 
oceny jego zdolności kredytowej, tj.: zaświadczenie  
o zarobkach / emeryturze / rencie, wyciąg z rachunku, 
formularze PIT wykazujące dochody, nie częściej niż raz na 6 
miesięcy. 

 
8. Zasady postępowania w przypadku nieterminowej spłaty 

kredytu oraz odsetek 
 

§ 22 
1. W przypadku nie spłacenia w określonym w umowie 

terminie raty zadłużenia, bądź, gdy kwota wpłacona jest 
niższa od ustalonej w harmonogramie spłat, Bank w dniu  
następnym po upływie spłaty dokonuje przeksięgowań nie 
spłaconej kwoty na rachunek zadłużenia 
przeterminowanego. 

2. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kredytu 
lub odsetek, Bank po 3 dniach kalendarzowych od upływu 
terminu płatności wzywa telefonicznie Kredytobiorcę do 
uregulowania należności w ciągu 7-dmiu dni roboczych. W 
przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej 
kwoty w wyznaczonym terminie, Bank wysyła upomnienie, 
wzywając pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania 
należności w ciągu 14-stu dni roboczych od dnia otrzymania 
upomnienia. W upomnieniu tym, Bank informuje o 
możliwości złożenia przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni 
roboczych od dnia otrzymania upomnienia,  pisemnego 
wniosku o restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę 
określonych w Umowie kredytu warunków lub terminów 
spłaty kredytu (na warunkach uzgodnionych przez Bank i 
Kredytobiorcę), jeżeli restrukturyzacja ta jest uzasadniona 
dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i 
gospodarczej Kredytobiorcy. Bank ma prawo do wystąpienia 
o przedstawienie dokumentów niezbędnych do oceny 
sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy. Kopie 
upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie do innych 
osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia 
kredytu. 

3. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy  
o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje 
Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia 
w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku 
o restrukturyzację. 

4. W przypadku nie złożenia wniosku o restrukturyzację 
zadłużenia lub odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o 
restrukturyzację zadłużenia, placówka Banku wysyła 
odrębnie do każdego Kredytobiorcy i innych osób będących 

dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu wezwanie 
do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 

5. Pierwsze upomnienie Bank wysyła po 7 dniach, drugie 
upomnienie po 30 dniach, wezwanie po 60 dniach - od 
upływu terminu płatności raty kredytu. 

6. Za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy  
i Poręczycieli Bank obciąża Kredytobiorcę opłatą 
przewidzianą w taryfie. 

§ 23 
1. Niespłaconą w terminie ratę kredytu lub innych należności 

Bank w dniu następnym po wyznaczonym w Umowie 
kredytu terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia 
przeterminowanego. Od kwoty kredytu niespłaconego  
w umownym terminie i od kwoty zadłużenia 
przeterminowanego niespłaconego w okresie 
wypowiedzenia Umowy kredytu (stanowiących zadłużenie 
przeterminowane) pobierane są odsetki dla zadłużenia  
 przeterminowanego w wysokości dwukrotności odsetek 
ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. 

2. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy 
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. 
Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie 
każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy 
referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana 
przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. 

3. W przypadku zmian stopy oprocentowania, o której mowa w 
ust. 2, Bank informuje listownie Kredytobiorcę, lub drogą 
elektroniczną o wysokości oprocentowania zadłużenia 
przeterminowanego oraz zamieszcza stosowną informację w 
sposób ogólnie dostępny w Oddziałach Banku. 

4. Podwyższone odsetki naliczane są od następnego dnia po 
terminie płatności, ustalonym w Umowie kredytu (w 
przypadku kredytu niespłaconego w terminie) lub od dnia  
następującego po upływie okresu wypowiedzenia 
(w przypadku wypowiedzenia Umowy kredytu) do dnia 
poprzedzającego jego spłatę lub do dnia zmiany warunków 
Umowy kredytu włącznie. 

§ 24 
1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty 

kapitału i /lub odsetek na warunkach określonych w Umowie 
kredytowej lub gdy zabezpieczenie prawne udzielonego 
kredytu upadnie, Bank może odpowiednio:  

    1) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,  
    2) wypowiedzieć Umowę kredytową w całości lub w części, 
    3) podjąć inne działania zmierzające do odzyskania  

   należności Banku. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia 

umowy. 
3. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu w całości lub 

części z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia 
z powodu niespłacenia w terminie należności z tytułu 
udzielonego kredytu (w razie zwłoki z dwoma pełnymi 
ratami kredytu). 

4. Bank ma prawo rozwiązania Umowy kredytu i postawienia 
kredytu w stan natychmiastowej wymagalności  
w przypadku:  
1) złożenia fałszywych dokumentów lub danych 

stanowiących podstawę udzielenia kredytu, 
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2) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym 
dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu, 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu Bank 
doręcza Kredytobiorcy oraz poręczycielom listem poleconym 
(za potwierdzeniem odbioru) na wskazany Bankowi adres 
Wypowiedzenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni 
od daty powtórnego awizowania przesyłki (w przypadku 
braku odbioru korespondencji przez adresata). 

6. Kredytobiorca  może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 24 a 

1. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę 
zobowiązań wynikających z Umowy kredytu Bank obciąży 
Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania 
egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku  
z dochodzeniem roszczeń Banku. 

2. Kwota kosztów, o których mowa w ust. 1 zostanie obliczona 
w oparciu o następujące akty prawne: 

1)  Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 
sądowych,  

2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  
z dnia 28.07.2005r., 

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 
października 2015r. w sprawie opłat  za czynności radców 
prawnych, 

4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 
października 2015r. w sprawie opłat za czynności 
adwokackie. 

3. Szacunkowe koszty, o których mowa w ust. 2 mogą wynieść 
około 20% całkowitej kwoty zadłużenia. 

 
 

9. Wygaśnięcie umowy kredytu 
 

§ 25 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Kredytobiorcę w 

każdym czasie poprzez dokonanie całej spłaty kredytu  
i należnych odsetek, co powoduje wygaśnięcie Umowy 
kredytu. 

2. W ciągu 14 dni od dokonania całej spłaty kredytu Bank 
dokona ostatecznego rozliczenia kredytu, a w przypadku 
ewentualnej niedopłaty bądź nadpłaty odsetek i kapitału 
ustali sposób i termin ich uregulowania. 

3. Po wygaśnięciu Umowy kredytu Bank przekazuje 
Kredytobiorcy dokumenty potwierdzające zwolnienie 
prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, jeśli z warunków  
ustanowionego zabezpieczenia wynika konieczność wydania 
tych dokumentów  

4.  Kredyt uważa się za rozliczony w przypadku nadpłaty bądź 
niedopłaty kapitału lub odsetek w kwocie określonej w 
Komunikacie Banku. 

§ 26 
1. Wszelką korespondencję przesłaną na podany Bankowi przez 

Posiadacza rachunku adres: 
1) pocztowy, wysłana listem poleconym z potwierdzeniem 

odbioru, traktuje się jako należycie dostarczoną po 
upływie 14 dni od daty powtórnego awizowania przesyłki  
(w przypadku braku odbioru korespondencji przez 
adresata), 

2)  e-mailowy, traktuje się jako należycie dostarczoną po 
upływie 28 dni od daty wysłania, w przypadku braku 
odbioru korespondencji przez adresata. 

2. Kredytobiorca obowiązany jest pisemnie zawiadomić Bank 
prowadzący rachunek o każdej zmianie miejsca 
zamieszkania, zatrudnienia oraz o zmianie adresu  
e-mailowego. 

3. Kredytobiorca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające  
z niedopełnienia obowiązku powiadomienia Banku o zmianie 
swoich danych.  

§ 27 
1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony 

konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. 

2. Kredytobiorca może skorzystać z pozasądowego 

rozstrzygania sporów. Kredytobiorca na swój pisemny 

wniosek może wszcząć postępowanie przed organem 

właściwym w tym celu, którym na dzień zawarcia Umowy 

kredytu jest Arbiter  Bankowy działający przy Związku 

Banków Polskich. Do wniosku należy dołączyć dokument 

potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego 

w Banku lub oświadczenie Kredytobiorcy, że nie uzyskał od 

Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację. 

Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym 

może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotowa sporu 

nie przewyższa kwoty 12.000 zł. Aktualne szczegółowe 

zasady postępowania przed Arbitrem Bankowym 

uregulowane są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu 

Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej pod 

adresem: www.zbp.pl.arbiter. 

 
§  28 

1.  Kredytobiorca, może zgłosić reklamację, dotyczącą usług 
świadczonych przez Bank w następującym trybie: 
1) osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce 

bankowej zajmującej się obsługą klienta; 
2) listownie w formie pisemnej na adres jednostki 

bankowej zajmującej się obsługą klienta; 
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres 
podany na stronie internetowej Banku, tj.: 
bank@bstarnobrzeg.pl; 

4) telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu 
wskazany na stronie internetowej Banku, tj. 15 822 33 
00. 

2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi 
Kredytobiorcy w postaci papierowej lub za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać 
dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 
Kredytobiorcy. 

4. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 bez 
zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

5. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności 
dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji 
termin, o którym mowa w ust. 4 może ulec wydłużeniu 
maksymalnie do 60 dni. 

6. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na 
złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 4, Bank 
informuje o tym Kredytobiorcę w formie pisemnej wraz  
z podaniem: 
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1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, 
2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozstrzygnięcia sprawy, 
3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na 

złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może 
być dłuższy niż termin wskazany w ust. 5. 

7. Kredytobiorca ma możliwość zgłoszenia incydentu 
bezpieczeństwa w sposób określony w ust. 1 pkt. 1-4. Bank 
przyjmuje zgłoszenie odnotowując wszystkie informacje 
dotyczące incydentu podane przez Kredytobiorcę. 

§  29 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie Prawo bankowe, Kodeks cywilny, Ustawa o 
kredycie konsumenckim, Prawo wekslowe i inne właściwe, 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§  30 
1. Regulamin może być zmieniony przez Bank z ważnych 

przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 
1) w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej Umowy, 

wiążące Bank i mające wpływ na zasady i warunki 
udzielania kredytów oraz inne czynności bankowe 
związane z Umową kredytu: 
a) zmiany w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, 
b) konieczność wprowadzenia nowej interpretacji 

przepisów regulujących działalność sektora 
bankowego bądź świadczenie przez Bank usług 
wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE, 

c) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje 
KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym 
zakresie organów lub urzędów kontrolnych,  w tym 
organów i urzędów UE, 

2) mające na celu polepszenie sytuacji Kredytobiorcy: 
a) zmiany w produktach Banku, lub 
b) podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, 

bądź czynności bankowych 
c) zmiany narzędzi technologicznych i środków 

wykorzystywanych do świadczenia usług objętych 
Regulaminem mających wpływ na prawa i obowiązki 
Stron Umowy określone w niniejszym Regulaminie 

2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank 
zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę przesyłając pełny 
tekst wprowadzonych zmian na trwałym nośniku,                   
w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną – gdy 
zmiany wpływają na warunki zawartej Umowy kredytu; 

3. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje 
wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo 
wypowiedzenia Umowy kredytu na zasadach określonych w 
Umowie kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej 
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku 
Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich 
zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy 
kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

4. Nie stanowią zmian warunków Umowy kredytu 
uprawniających do skorzystania z uprawnienia, o których 
mowa w ust. 3, zmiany do Regulaminu dokonane w zakresie: 
1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty 

wprowadzone przez Bank, 
2) wprowadzenia do Regulaminu postanowień 

rozszerzających zakres oferty kierowanej do 
Kredytobiorcy. 

 
 
 
 
 


