Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr #nr umowy#. Umowa
została zawarta #data zawarcia Umowy# na poniższych warunkach:
1

Umowa
o korzystanie z karty kredytowej nr ….................. zwana dalej Umową
1. Kto zawiera Umowę i na jak długo

bank (kredytodawca)

konsument (kredytobiorca)

mBank S.A.1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS
0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość
kapitału zakładowego #kwota# złotych na dzień #data#, 2<<reprezentowany przez: #3dane osób
reprezentujących Bank#,>> zwany dalej Bankiem.
#imię# #nazwisko#
zamieszkały/ła #adres zamieszkania#,posiadający/a <<numer PESEL #nr pesel#/4paszport seria i
numer #seria i nr paszportu#>>
1.

okres obowiązywania

2.


5

<<data zawarcia>>

<<warunki zawarcia>>

Rezygnacja z odnowienia jest tożsama ze złożeniem wypowiedzenia Umowy.

…………………………………
1.

6

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, zostanie
automatycznie odnowiona na kolejne 12 miesięcy.
Możesz zrezygnować z odnowienia Umowy skłądając wypowiedzenie na zasadach opisanych w
części „10.Kto i kiedy może wypowiedzieć Umowę?”.

2.

3.

Umowa zostanie zawarta, jeśli do dnia #data ważności oferty# r. Bank otrzyma przelew
weryfikacyjny, który:
1) będzie potwierdzeniem przyjęcia oferty Banku,
2) potwierdzi że dane wpisane we wniosku o Kredyt i zawarte w przelewie są takie same.
Umowa nie zostanie zawarta jeśli:
1) Bank nie otrzyma przelewu weryfikacyjnego lub
2) otrzyma go po terminie lub
3) dane z wniosku i z przelewu weryfikacyjnego będą różne.
Bank informuje o zawarciu Umowy / odmowie zawarcia Umowy e-mailem.

2. Rodzaj Kredytu, jego kwota i termin wypłaty
rodzaj i cel Kredytu

przyznany limit na Karcie

Jest to limit zadłużenia na karcie kredytowej, dalej zwanym Kartą, przeznaczony na dowolny cel
konsumpcyjny.
Przyznany limit wynosi #kwota limitu# złotych.

 Jest to kwota, do wysokości której możesz się zadłużać.
Całkowita kwota Kredytu wynosi #wartość całkowitej kwoty kredytu# złotych.

całkowita kwota Kredytu



Jest to kwota Kredytu, wyliczana według zasad wskazanych w ustawie z 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim.
7

wysyłka Karty

<<Otrzymasz Kartę w stanie nieaktywnym,
<<korespondencyjny>> << zamieszkania>>.

drogą

pocztową,

na

wskazany

adres

8
9

<< Odbierz Kartę w placówce, którą wskazałeś we Wniosku.>>

1.
2.
3.
10

<<ubezpieczenie spłaty>>

4.
5.

Kredyt objęty jest ubezpieczeniem #nazwa ubezpieczenia#, dalej zwanym Ubezpieczeniem.
Warunki Ubezpieczenia określają: Oświadczenie o przystąpieniu do Ubezpieczenia, które
złożyłeś wnioskując o Kredyt oraz #nazwa OWU#, dalej zwanym OWU.
W oświadczeniu o przystąpieniu do Ubezpieczenia wskazałeś Bank jako uprawnionego do
otrzymania świadczenia z tytułu Ubezpieczenia.
W dowolnym czasie możesz zrezygnować z Ubezpieczenia. Zasady rezygnacji znajdują się w
OWU.
Rezygnacja z Ubezpieczenia nie zmienia warunków Kredytu.



Ubezpieczenie Kredytu jest usługą dobrowolną lecz płatną. Jego koszt wskazany jest w części
„3. Koszty Kredytu”.
11

<<ubezpieczenia dodatkowe>>

1.
2.

Przystąpiłeś do ubezpieczenia: 12#wpisać pełną nazwę ubezpieczenia#.
Warunki Ubezpieczenia określają: Oświadczenie o przystąpieniu do Ubezpieczenia, które
złożyłeś wnioskując o Kartę oraz 13#nazwa OWU#.

Pojawia się dla Potwierdzenia zawarcia Umowy
Występuje dla Umów zawieranych pisemnie oraz przez przelew z innego banku (w tym potwierdzeń)
3
W przypadku Umów zawieranych przez przelew wpisać dane pracowników Banku podpisujących umowę bezpiecznym podpisem elektronicznym
4
Występuje, jeśli klient nie posiada nr PESEL (zastępuje wówczas zapisy o nr PESEL)
5
Występuje dla Umów zawieranych pisemnie (w tym potwierdzeń)
6
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku (w tym potwierdzeń)
7
Występuje, jeśli Karta będzie wysyłana pocztą
8
Wybrać odpowiednio
9
Występuje, jeśli Karta będzie do odbioru w placówce
10
Występuje, jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia USKK
11
Występuje, jeśli kredytobiorca przystąpił do innego ubezpieczenia niż USKK
12
Wpisać nazwy wszystkich ubezpieczeń, do których przystąpił Kredytobiorca
13
Wpisać nazwy wszystkich OWU
1
2
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1.

Potwierdzam, że otrzymałem Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy karty
MasterCard World Elite.

2.

Chcę przystąpić do Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy #nazwa ubezpieczyciela#, dalej
zwanym Ubezpieczycielem, a Bankiem: mBank S.A., na podstawie Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia dla Posiadaczy karty MasterCard World Elite.
Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Ubezpieczyciel,
oraz że moje dane nie będą pobierane, ani przekazywane do Ubezpieczyciela, wcześniej niż w
chwili zgłoszenia się do Ubezpieczyciela celem uzyskania świadczenia.
Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.

14

<<ubezpieczenia do karty
MasterCard World Elite>>

3.
4.
1.
2.

termin i sposób wypłaty Kredytu

17

Bank wypłaci Kredyt na rachunek w terminie do 5 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy.
15
<<O
wypłacie
Kredytu
Bank
poinformuje
SMS-em
i
e-mailem.>>
16
<<O zawarciu Umowy oraz wypłacie Kredytu Bank poinformuje SMS-em i e-mailem.>>



<<
Dniem zawarcia Umowy jest dzień, w którym zaakceptowałeś Umowę w serwisie
transakcyjnym Banku.>>
18



<<
Dniem zawarcia Umowy jest dzień, w którym Bank dokonał pozytywnej weryfikacji Twojej
tożsamości.>>
Możesz wykorzystać Kredyt w dowolny sposób - gotówkowo lub bezgotówko w ramach określonych
przez Bank maksymalnych limitów autoryzacyjnych.
sposób wykorzystania Kredytu

 Gotówkowo, czyli np. poprzez wypłatę w kasie, wypłatę w bankomacie. Bezgotówkowo, czyli np.
płacąc kartą w sklepie, wykonując przelew.

Maksymalne limity autoryzacyjne określają maksymalną wartość oraz liczbą możliwych
transakcji Twoją Kartą, zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych.
odmowa wypłaty Kredytu

Bank odmówi wypłaty Kredytu, jeśli ubiegając się o Kredyt podałeś nieprawdziwe informacje lub
przedstawiłeś sfałszowane/nieprawdziwe dokumenty na podstawie, których Bank przyznał Kredyt.
Bank odstąpi wówczas od Umowy i nie będzie ona obowiązywała.

5. Koszty Kredytu
całkowity koszt kredytu, całkowita kwota do zapłaty, RRSO
1.

2.

Są to wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim dane, które Bank wylicza według zasad wskazanych w tej ustawie, tj.:
1) do wyliczeń przyjmuje całkowitą kwotę Kredytu wskazaną w części „2. Rodzaj Kredytu, jego kwota i termin wypłaty”,
2) do całkowitego kosztu Kredytu wlicza wszystkie koszty ponoszone w związku z Umową, uwzględniając oprocentowanie nominalne
Kredytu 19<<na dzień zawarcia Umowy>> 20<<obowiązujące po zakończeniu promocji>>, przy założeniu, że całkowita kwota
Kredytu została wypłacona od razu, w formie transakcji bezgotówkowej, co miesiąc następuje spłata kwoty minimalnej wskazanej
na wyciągu, a całkowita spłata Kredytu wraz z odsetkami, naliczonymi opłatami i prowizjami nastąpiła po 12 miesiącach od daty
jego wypłaty,
3) całkowitą kwotę do zapłaty wylicza, jako sumę całkowitego kosztu Kredytu i całkowitej kwoty Kredytu,
4) zaś RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania) wylicza z zastosowaniem wzoru matematycznego wskazanego w załączniku
numer 4 do ustawy o kredycie konsumenckim uwzględniając ww. założenia.
Faktyczny koszt Kredytu, który poniesiesz zależy od sposobu w jaki będziesz korzystał z Kredytu oraz terminów jego spłaty.
Całkowity koszt Kredytu wynosi #wartość całkowitego kosztu kredytu# złotych.

całkowity koszt Kredytu



całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty wynosi #wartość całkowitej kwoty do zapłaty# złotych.

rzeczywista roczna stopa
oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wartość RRSO#%.

Jest to suma opłaty za wydanie Karty 21<<, opłat z tytułu Ubezpieczenia >> oraz odsetek
obliczonych za cały okres obowiązywania Umowy.

opłaty i prowizje
Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie zgodnie z „Zasadami pobierania opłat i prowizji”.
opłata za wydanie Karty

W dniu wypłaty Kredytu, Bank nalicza opłatę za wydanie Karty w wysokości #faktyczna wysokość
opłaty za wydanie Karty# złotych.

opłata roczna

Bank pobiera opłatę roczną w wysokości # faktyczna wysokość opłaty za kolejny rok użytkowania
Karty# złotych.

22

<<opłata za ubezpieczenie/-a>>

25

<<opłata za prowadzenie rachunku
osobistego>>

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

23

<<Bank pobiera opłatę z tytułu ubezpieczenia #wpisać nazwę# w wysokości #wpisać wysokość
opłaty za ubezpieczenie# 24<<złotych>>.
Za prowadzenie rachunku osobistego Bank pobiera opłatę w wysokości #kwota opłaty#
26
<<złote>> <<złotych>> #częstotliwość pobierania opłaty#.

Występuje, jeśli kredytobiorca wnioskował o kartę Elite
Występuje dla Umów zawieranych pisemnie
Występuje dla Umów zawieranych zdalnie (w tym potwierdzeń)
Występuje dla Umów zawieranych w serwisie transakcyjnym (w tym potwierdzeń)
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego Banku (w tym potwierdzeń)
Występuje dla Umów, które przewidują standardowe oprocentowanie oraz promocyjne trwające, co najmniej 12 m-cy
Występuje dla Umów, które przewidują promocyjne oprocentowanie krócej niż 12 m-cy
Występuje, jeśli klient przystąpił do ubezpieczenia, co skutkuje to promocyjnymi warunkami dla klienta (np. obniżone oprocentowanie, brak opłaty)
Występuje, jeśli klient przystąpił do ubezpieczenia
Powielić zgodnie z ilością ubezpieczeń, do których przystąpił Kredytobiorca
Występuje, jeśli opłata podawana jest w złotych
Występuje, jeśli rachunkiem do spłaty Karty jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Wybrać odpowiednio
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1.

zasady pobierania opłat i prowizji

2.
3.
4.

Wysokość ww. opłat i prowizji została określona zgodnie z #pełna nazwa TPiO#, zwaną dalej
Taryfą, obowiązującą na dzień 27<<zawarcia Umowy>> 28<<#data przekazania oferty
Banku#>>.
Jesteś zobowiązany do zapłaty ww. opłat i prowizji w terminie wskazanym na wyciągu.
Wysokość ww. opłat i prowizji może się zmieniać według zasad opisanych w części „4. Cennik,
czyli co to jest Taryfa i jak mogą się zmieniać opłaty i prowizje”.
Bank pobiera ww. opłaty i prowizje w wysokości określonej w Taryfie, obowiązującej w dniu
ich pobrania.

6. Cennik, czyli co to jest Taryfa i jak mogą się zmieniać opłaty i prowizje
Taryfa jest dokumentem zawierającym spis wszystkich pobieranych przez Bank opłat i prowizji. Bank
udostępnia ją na stronie internetowej Banku (dane teleadresowe Banku znajdują się na końcu
Umowy).

Taryfa

1.
2.

zasady zmiany Taryfy oraz wysokości
opłat i prowizji

1.

2.
zakres i kierunek zmiany Taryfy oraz
wysokości opłat i prowizji

1.
2.

sposób powiadomienia o zmianach,
skutki zmiany Taryfy

3.
4.
5.
6.

27
28
29
30
31
32

Występuje dla
Występuje dla
Pojawia się od
Pojawia się od
Pojawia się od
Pojawia się od

Bank z ważnych przyczyn, w okresie obowiązywania Umowy, może zmieniać Taryfę.
Zmiana Taryfy może być jednorazowa lub w etapach i może nastąpić w terminie do 12
miesięcy od wystąpienia, choć jednej z niżej wymienionych ważnych przyczyn:
1) zmiany stopy referencyjnej, stopy depozytowej, stopy lombardowej, stopy rezerwy
obowiązkowej, ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę
Polityki Pieniężnej,
2) zmiany stopy WIBOR dla jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych lokat na rynku
międzybankowym,
3) zmiany któregokolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny,
4) zmiany wysokości przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd
Statystyczny,
5) gdy Bank będzie zobowiązany do zmiany kapitałów Banku, w tym kapitału
zakładowego, zmiany lub utworzenia funduszy własnych, w tym funduszy
rezerwowych, zmiany lub utworzenia rezerw lub odpisów, do zapłaty obowiązkowych
opłat, podatków lub innych należności publicznoprawnych:
6) na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, finansowym lub konsumenckim
bądź
7) unormowań dotyczących standardów rachunkowości,
8) wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
9) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych
lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i
administracji publicznej,
10) wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku usług i produktów, a
także rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności produktów i usług,
11) 29konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności
wprowadzenia zmian porządkowych, a także zapewnienia jednoznaczności
postanowień Taryfy nie wpływającej na wysokość opłat i prowizji,
12) 30zmiany nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy marketingowej.

Opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 200% w stosunku do jej dotychczasowej
wysokości. Ograniczenia tego nie stosuje się do zmiany Taryfy polegającej na:
1) wprowadzeniu nowej opłaty i prowizji,
2) podwyższeniu opłaty lub prowizji, której wartość wynosiła 0 złotych lub 0%.
Zmiana Taryfy w przypadku zmiany:
1) stopy referencyjnej, stopy depozytowej i stopy lombardowej, następuje w kierunku
przeciwnym do zmiany stopy,
2) stopy rezerwy obowiązkowej, stopy WIBOR dla jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych
lokat na rynku międzybankowym, któregokolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych, wysokości przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku - następuje w kierunku zgodnym ze zmianą
tych wskaźników.
Bank poinformuje o zmianie Taryfy, treści zmian oraz o dacie, od której obowiązuje zmieniona
Taryfa w serwisie transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku, nie później niż na dwa
miesiące przed datą wejścia w życie zmian.
Ww. nie dotyczy zmian Taryfy wynikających z:
1) wprowadzenia do oferty Banku nowych produktów,
2) 31zmiany nazwy produktów/usług,
3) 32konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności wprowadzenia
zmian porządkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Taryfy.
Informacje o zmianie Taryfy dostępne są także w BOK i w placówkach Banku.
Przed datą wejścia w życie zmian Taryfy, możesz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
Jeśli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy, nie złożysz pisemnego sprzeciwu
wobec tych zmian, Taryfa wchodzi w życie i obowiązuje w zmienionej wersji.
Zmieniona Taryfa zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego przez Bank, jako termin wejścia w
życie.

Umów zawieranych pisemnie lub elektronicznie w ST (w tym potwierdzeń)
Umów zawieranych przez przelew z innego banku (w tym potwierdzeń)
dnia wskazanego przez Bank w decyzji o zmianie regulaminu kart
dnia wskazanego przez Bank w decyzji o zmianie regulaminu kart
dnia wskazanego przez Bank w decyzji o zmianie regulaminu kart
dnia wskazanego przez Bank w decyzji o zmianie regulaminu kart
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BOK, czyli Biuro Obsługi Klientów, obejmujące połączenia telefoniczne, połączenia audio, video
i chat.
Serwis transakcyjny to informatyczny system Banku umożliwiający dostęp do bankowości
elektronicznej.

2.

33Jakie

jest oprocentowanie Kredytu i jak będzie się zmieniać?

oprocentowanie nominalne Kredytu

Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową, która na dzień 34<<zawarcia Umowy>>
35
<<#data przekazania oferty Banku#>> wynosi #wysokość oprocentowania# % w skali roku.
36

zasady ustalania oprocentowania

<<Oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym (odsetki określone w kodeksie
cywilnym).>>
37
<<Oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym (odsetki określone w kodeksie cywilnym),
pomniejszonym o stały w całym okresie kredytowania, wskaźnik Banku o wartości #wysokość
wskaźnika standardowego dla danego typu karty#.>>



Odsetki maksymalne to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania nominalnego
kredytów.
1.
zasady zmiany oprocentowania

sposób powiadomienia o zmianie
oprocentowania
38Jakie

2.

Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych,
o wartość i kierunek ich zmiany (w górę i w dół).
Jeżeli wysokość odsetek maksymalnych:
1)
spada, zmiana następuje od dnia obowiązywania ich zmienionej wysokości,
2)
rośnie, zmiana następuje w ciągu 30 dni roboczych od dnia obowiązywania ich zmienionej
wysokości.

Bank poinformuje niezwłocznie o zmianie wysokości oprocentowania Kredytu w serwisie
transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku. Informacje o nowej wysokości oprocentowania
Kredytu otrzymasz również w BOK, placówkach Banku i znajdziesz na wyciągu.

jest oprocentowanie Kredytu i jak będzie się zmieniać?
1.

oprocentowanie nominalne Kredytu
2.

1.
zasady ustalania oprocentowania

2.

Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową, która przez okres trwania promocji, czyli
39
<<pierwszych #wpisać ilość miesięcy# miesięcy obowiązywania Umowy>> << do dnia
#wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>> wynosi #wysokość oprocentowania# % w
skali roku.
Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową wynoszącą
#wysokość oprocentowania# % w skali roku (wartość podana na dzień 40<<zawarcia Umowy>>
41
<<#data przekazania oferty Banku#>>).
Przez okres trwania promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym (odsetki
określone w kodeksie cywilnym) pomniejszonym o stały w całym okresie promocji wskaźnik
Banku o wartości #wysokość wskaźnika promocyjnego dla danego typu karty#.
Po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym.



Odsetki maksymalne to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania nominalnego
kredytów.
1.
zasady zmiany oprocentowania

sposób powiadomienia o zmianie
oprocentowania
42Jakie

2.

Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych,
o wartość i kierunek ich zmiany (w górę i w dół).
Jeżeli wysokość odsetek maksymalnych:
1)
spada, zmiana następuje od dnia obowiązywania ich zmienionej wysokości,
2)
rośnie, zmiana następuje w ciągu 30 dni roboczych od dnia obowiązywania ich zmienionej
wysokości.

Bank poinformuje niezwłocznie o zmianie wysokości oprocentowania Kredytu w serwisie
transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku. Informacje o nowej wysokości oprocentowania
Kredytu znajdziesz w BOK, w placówkach Banku i na wyciągu do Rachunku.

jest oprocentowanie Kredytu i jak będzie się zmieniać?
1.

oprocentowanie nominalne Kredytu
2.

1.
zasady ustalania oprocentowania

Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową, która przez okres trwania promocji, czyli
43
<<pierwszych #wpisać ilość miesięcy# miesięcy obowiązywania Umowy>> << do dnia
#wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>> wynosi #wysokość oprocentowania# % w
skali roku.
Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową wynoszącą
#wysokość oprocentowania# % w skali roku (wartość podana na dzień 44<<zawarcia Umowy>>
45
<<#data przekazania oferty Banku#>>).
Przez okres trwania promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym (odsetki
określone w kodeksie cywilnym) pomniejszonym o stały w całym okresie promocji wskaźnik
Banku o wartości #wysokość wskaźnika promocyjnego dla danego typu karty#.

Występuje dla oprocentowania standardowego
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
36
Występuje, jeśli oprocentowanie nominalne jest równe odsetkom maksymalnym
37
Występuje, jeśli oprocentowanie nominalne jest równe odsetkom maksymalnym pomniejszonym o wskaźnik Banku
38
Występuje dla oprocentowania promocyjnego ze zmienną stopą oprocentowania, a po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym
39
Wybrać odpowiednio
40
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
41
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
42
Występuje dla oprocentowania promocyjnego ze zmienną stopą oprocentowania, a po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym
pomniejszonym o wskaźnik Banku
43
Wybrać odpowiednio
44
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
45
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
33
34
35
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2.

Po zakończeniu promocji, wskaźnik Banku ulega obniżeniu i wynosi #wysokość wskaźnika
standardowego dla danego typu karty#.



Odsetki maksymalne to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania nominalnego
kredytów.
1.
zasady zmiany oprocentowania

sposób powiadomienia o zmianie
oprocentowania
46Jakie

2.

Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych,
o wartość i kierunek ich zmiany (w górę i w dół).
Jeżeli wysokość odsetek maksymalnych:
1)
spada, zmiana następuje od dnia obowiązywania ich zmienionej wysokości,
2)
rośnie, zmiana następuje w ciągu 30 dni roboczych od dnia obowiązywania ich zmienionej
wysokości.

Bank poinformuje niezwłocznie o zmianie wysokości oprocentowania Kredytu w serwisie
transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku. Informacje o nowej wysokości oprocentowania
Kredytu znajdziesz w BOK, w placówkach Banku i na wyciągu do Rachunku.

jest oprocentowanie Kredytu i jak będzie się zmieniać?
1.

oprocentowanie nominalne Kredytu

2.

Kredyt oprocentowany jest stałą stopą procentową, która przez okres trwania promocji, czyli
47
<<pierwszych #wpisać ilość miesięcy# miesięcy obowiązywania Umowy>> <<do dnia
#wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>> wynosi #wysokość oprocentowania# % w
skali roku.
Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową wynoszącą
#wysokość oprocentowania# % w skali roku (wartość podana na dzień 48<<zawarcia Umowy>>
49
<<#data przekazania oferty Banku#>>).

Po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym.
zasady ustalania oprocentowania



Odsetki maksymalne to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania nominalnego
kredytów.
1.

zasady zmiany oprocentowania

sposób powiadomienia o zmianie
oprocentowania
50Jakie

2.

Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych,
o wartość i kierunek ich zmiany (w górę i w dół).
Jeżeli wysokość odsetek maksymalnych:
1)
spada, zmiana następuje od dnia obowiązywania ich zmienionej wysokości,
2)
rośnie, zmiana następuje w ciągu 30 dni roboczych od dnia obowiązywania ich zmienionej
wysokości.

Bank poinformuje niezwłocznie o zmianie wysokości oprocentowania Kredytu w serwisie
transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku. Informacje o nowej wysokości oprocentowania
Kredytu znajdziesz w BOK, w placówkach Banku i na wyciągu do Rachunku.

jest oprocentowanie Kredytu i jak będzie się zmieniać?
1.

oprocentowanie nominalne Kredytu
2.

zasady ustalania oprocentowania

Kredyt oprocentowany jest stałą stopą procentową, która przez okres trwania promocji, czyli
51
<<pierwszych #wpisać ilość miesięcy# miesięcy obowiązywania Umowy>> << do dnia
#wpisać datę końcową obowiązywania promocji#>> wynosi #wysokość oprocentowania# % w
skali roku.
Po zakończeniu promocji Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową wynoszącą
#wysokość oprocentowania# % w skali roku (wartość podana na dzień 52<<zawarcia Umowy>>
53
<<#data przekazania oferty Banku#>>).

Po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym (odsetki określone w
kodeksie cywilnym), pomniejszonym o stały w całym okresie kredytowania, wskaźnik Banku o
wartości #wysokość wskaźnika standardowego dla danego typu karty#.



Odsetki maksymalne to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania nominalnego
kredytów.
1.
zasady zmiany oprocentowania

sposób powiadomienia o zmianie
oprocentowania

2.

Oprocentowanie Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych,
o wartość i kierunek ich zmiany (w górę i w dół).
Jeżeli wysokość odsetek maksymalnych:
1)
spada, zmiana następuje od dnia obowiązywania ich zmienionej wysokości,
2)
rośnie, zmiana następuje w ciągu 30 dni roboczych od dnia obowiązywania ich zmienionej
wysokości.

Bank poinformuje niezwłocznie o zmianie wysokości oprocentowania Kredytu w serwisie
transakcyjnym oraz na stronie internetowej Banku. Informacje o nowej wysokości oprocentowania
Kredytu znajdziesz w BOK, w placówkach Banku i na wyciągu do Rachunku.

3. W jaki sposób będziesz spłacał Kredyt?
rachunek do spłaty Karty

54

<<Kredyt spłacany będzie z Twojego rachunku osobistego prowadzonego w Banku 55<<o numerze
#nr rachunku#>> 56<<, którego numer podany jest w Potwierdzeniu otwarcia rachunku>>.

Występuje dla oprocentowania promocyjnego ze stałą stopą oprocentowania, a po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym
Wybrać odpowiednio
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
49
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
50
Występuje dla oprocentowania promocyjnego ze stałą stopą oprocentowania, a po zakończeniu promocji, oprocentowanie jest równe odsetkom maksymalnym
pomniejszonym o wskaźnik Banku
51
Wybrać odpowiednio
52
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
53
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
54
Występuje w sytuacji, gdy Kredytobiorca wybrał spłatę z ROR
55
Występuje w sytuacji, gdy Kredytobiorca wybrał spłatę z posiadanego już ROR
56
Występuje w sytuacji, gdy Kredytobiorca wybrał spłatę z nowo otwieranego ROR
46
47
48
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57

<<Kredyt spłacany będzie z rachunku do spłaty karty kredytowej 58<<o numerze #nr
rachunku#>> 59<<.O numerze rachunku do spłaty karty kredytowej Bank poinformuje e-mailem
>>.



60
<<Numer rachunku do spłaty Karty możesz także sprawdzić w serwisie transakcyjnym, za
pośrednictwem BOK lub w placówce Banku>>.

Zasady zmiany rachunku spłaty Karty znajdują się w części „9. Kiedy i jak zmienia się Umowa?”
1.

wyciąg z rachunku Karty

ogólne zasady spłaty

Będziesz otrzymywać miesięczne wyciągi z rachunku Karty, dalej zwane wyciągiem,
generowane #wpisać dzień generowania wyciągu# dnia każdego miesiąca za wyjątkami
określonymi w #nazwa Regulaminu kart kredytowych#, dalej zwanym Regulaminem.
Możesz zmienić datę generowania wyciągu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem.
Jeżeli nie otrzymasz wyciągu lub stwierdzisz na nim niezgodność, skontaktuj się z Bankiem
za pośrednictwem BOK lub placówek Banku. W takiej sytuacji termin spłaty kwoty minimalnej
nie ulega zmianie.

2.
3.



Zasady zmiany dnia generowania wyciągu znajdują się w części „9. Kiedy i jak zmienia się
Umowa?”

1.
2.
3.
4.

Spłata Kredytu jest Twoim obowiązkiem.
Jesteś zobowiązany spłacać kwotę nie mniejszą niż minimalna kwota spłaty.
Wysokość kwoty minimalnej oraz termin jej spłaty podawana jest na wyciągu.
Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
spłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy przypadający po tej sobocie lub dniu wolnym.
Informację o aktualnej wysokości zadłużenia, terminach spłaty możesz uzyskać w serwisie
transakcyjnym, za pośrednictwem BOK lub w placówce Banku.
W pierwszej kolejności spłacasz kwotę zadłużenia do natychmiastowej spłaty, saldo zadłużenia
z ostatniego wyciągu, a następnie operacje bieżące.
Możesz zawnioskować o bezpłatny harmonogram spłat Kredytu.

5.
6.
7.



61

<<Możesz ustanowić automatyczną spłatę
pośrednictwem BOK lub w placówce Banku.>>
1.
2.
62

<<automatyczna spłata Karty>>

3.

Kredytu

w

serwisie

transakcyjnym,

za

Ustanowiłeś automatyczną spłatę w wysokości #wpisać wysokość automatycznej spłaty# %
kwoty zadłużenia.
Jeżeli środki na automatyczną spłatę będą niewystarczające, Bank pobierze z Twojego rachunku
osobistego tylko kwotę minimalną.
Jeżeli na Twoim rachunku osobistym zabraknie środków na spłatę kwoty minimalnej, spłata nie
zostanie dokonana, a kwota minimalna stanie się należnością przeterminowaną.

<<Możesz dokonać zmiany wysokości automatycznej spłaty Karty za pośrednictwem BOK lub w
placówce Banku.>>
Termin ostatecznej spłaty Kredytu przypada po 12 miesiącach od daty wypłaty Kredytu.
ostateczny termin spłaty



wcześniejsza spłata

Możesz w każdym czasie, bezpłatnie spłacić swój Kredyt.

Termin ten nie dotyczy Umów, które zostały automatycznie przedłużone na zasadach opisanych
w części „1.Kto zawiera Umowę i na jak długo?”.

4. Co się stanie, jeśli przestaniesz spłacać Kredyt?
1.

2.

zasady ogólne

Jeśli nie spłaciłeś w terminie należności do zapłaty, których jesteś zobowiązany:
1) niespłacona kwota stanie się należnością przeterminowaną,
2) Bank będzie naliczał od niej odsetki jak dla należności przeterminowanych,
3) zostaniesz wezwany do niezwłocznej spłaty należności.
Jeśli pomimo wezwania Banku nie spłacisz należności w wyznaczonym przez Bank terminie,
może on:
1) obniżyć przyznaną kwotę Kredytu i maksymalnych limitów autoryzacyjnych,
2) zablokować możliwość dalszego korzystania z Kredytu,
3) wypowiedzieć Umowę,
4) pobrać kwotę należności przeterminowanych z dowolnego rachunku bankowego,
prowadzonego w Banku, którego jesteś posiadaczem,
5) przekazać Twoje dane osobowe oraz informacje objęte tajemnicą bankową innym
podmiotom zewnętrznym prowadzącym działania windykacyjne. Informacje te będą
przekazywane w zakresie niezbędnym do prowadzenia wspólnych działań windykacyjnych
zmierzających do odzyskania zobowiązań. Zostaniesz pisemnie poinformowany o nazwie
takiego podmiotu zewnętrznego.



Bank może podjąć decyzję o prowadzeniu negocjacji, co do zasady i terminu spłaty należności
przeterminowanych.
1.
roczna stopa oprocentowania
zadłużenia przeterminowanego

2.
3.

Oprocentowanie należności przeterminowanych jest zmienne i równe odsetkom
maksymalnym za opóźnienie.
Na dzień 63<<zawarcia Umowy>> 64<<#data przekazania oferty Banku#>> wynosi
#wysokość oprocentowania należności przeterminowanych# % w skali roku.
Wysokość oprocentowania należności przeterminowanych zmieni się z każdą zmianą
wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Występuje w przypadku spłaty za pośrednictwem rachunku kredytowego
Występuje, jeśli Bank, na tym etapie, ma możliwość podania numeru rachunku
Występuje, jeśli Bank, na tym etapie, nie ma możliwości podania numeru rachunku
60
Występuje, gdy Kredytobiorca wybrał spłatę z rachunku karty
61
Występuje, jeśli Kredytobiorca wybrał rachunek osobisty do spłaty i nie ustanowił automatycznej spłaty
62
Występuje, jeśli Kredytobiorca ustanowił automatyczną spłatę
63
Występuje dla Umów zawieranych w formie pisemnej i elektronicznej (w tym potwierdzeń)
64
Występuje dla Umów zawieranych przez przelew z innego banku ( w tym potwierdzeń)
57
58
59
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Odsetki maksymalne za opóźnienie to górna granica dopuszczalnego prawem oprocentowania
należności przeterminowanych dla kredytów.
Wszystkie wpłaty, których dokonasz na rzecz należności wynikających z Umowy, zaliczane będą na
spłatę zobowiązań według kolejności:
1) kwota przekroczonego limitu,
2) koszty windykacji,
3) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą,
4) odsetki od należności przeterminowanych,
5) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe,
6) kapitał przeterminowany,
7) odsetki bieżące,
8) kapitał niewymagalny.

kolejność spłat



Wyżej wymieniona kolejność spłat ma charakter informacyjny. Bank pobierze te należności,
które zostały naliczone dla Twojego Kredytu.
1.
2.
3.

uprawnienia Banku

4.

Bank ma prawo do przeniesienia (sprzedaży) wierzytelności wynikających z Umowy na osoby
trzecie.
Nabywca zobowiązań przejmuje wszystkie związane z nimi prawa.
Bank przekazuje przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkie informacje o Tobie i o
przenoszonych zobowiązaniach. Zwolniony jest wówczas z obowiązków: zachowania
tajemnicy bankowej i wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
O przelewie wierzytelności zostaniesz poinformowany zgodnie z ustawą o kredycie
konsumenckim.

W przypadku podjęcia działań windykacyjnych, możesz być zobowiązany do zwrotu kosztów
sądowych, postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego i kosztów wniosku o nadanie
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

koszty związane z działaniami
windykacyjnymi

5. A jeśli zmienisz zdanie po zawarciu Umowy?
1.
prawo odstąpienia od Umowy, sposób
odstąpienia od Umowy i jego skutki jeżeli nie dokonałeś żadnej transakcji

2.
3.
4.
5.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania karty po raz pierwszy, pod warunkiem, że nie
dokonałeś żadnej transakcji, możesz odstąpić od Umowy.
Nie musisz wskazywać powodu, dla którego odstępujesz od Umowy.
Obowiązkiem Banku jest wówczas zwrot naliczonych opłat.
Oświadczenie, aby było skuteczne, musisz złożyć przed upływem 14 dni od dnia otrzymania
karty. Dla zachowania terminu wystarczy, że wyślesz je pocztą.
Umowę, od której odstąpiłeś uważa się za niezawartą.

 Odstąpienie od Umowy to Twoje prawo do namysłu i zmiany zdania.
1.
2.
3.
4.
prawo odstąpienia od Umowy, sposób
odstąpienia od Umowy - jeżeli
dokonałeś jakiejkolwiek transakcji

5.
6.

W terminie 14 dni od dnia 65<<zawarcia Umowy>> 66<<otrzymania egzemplarza Umowy>>
możesz od niej odstąpić.
Nie musisz wskazywać powodu, dla którego odstępujesz od Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy możesz złożyć pisemnie w placówce Banku lub
wysyłać je pocztą.
Do odstąpienia od Umowy możesz wykorzystać wzór oświadczenia otrzymany z Banku lub
sporządzić je samodzielnie.
Adres do wysyłki znajduje się na końcu Umowy (adres korespondencyjny Banku), we wzorze
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu
konsumenckiego.
Oświadczenie, aby było skuteczne, musisz złożyć przed upływem 14 dni od dnia 67<<zawarcia
Umowy>> 68<<otrzymania egzemplarza Umowy>>. Dla zachowania terminu wystarczy, że
wyślesz je pocztą.

 Odstąpienie od Umowy to Twoje prawo do namysłu i zmiany zdania.

Do terminu odstąpienia

nie wlicza się dnia zawarcia Umowy.

skutki odstąpienia od Umowy i
obowiązek zwrotu Kredytu wraz z
odsetkami - jeżeli dokonałeś
jakiejkolwiek transakcji

1.
2.
3.
4.

Umowę, od której odstąpiłeś uważa się za niezawartą.
Twoim obowiązkiem jest zwrot do Banku kwoty wypłaconego Kredytu wraz z odsetkami.
Odsetki w stosunku dziennym (za jeden dzień) wynoszą #wartość kwotowa odsetek# złotych.
Bank nalicza je za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia jego zwrotu do Banku.
Termin na zwrot Kredytu wraz z odsetkami wynosi maksymalnie 30 dni licząc od dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.



Kwota, którą zwracasz do Banku to suma całkowitej kwoty Kredytu wskazanej w części „2.
Rodzaj Kredytu, jego kwota i termin wypłaty” i odsetek dziennych.

6. Kiedy i jak zmienia się Umowa?
1.
2.

zasady ogólne

65
66
67
68

Postanowienia Umowy mogą zmieniać się w czasie jej obowiązywania (zmiana Umowy).
W zależności od rodzaju zmiany, może być ona zrealizowana bez dodatkowych warunków lub
będzie wymagać zawarcia Aneksu do Umowy.

zmiany Umowy na podstawie jej
zapisów

Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu i Taryfy odbywają się na zasadach opisanych w Umowie.

zmiany Umowy na podstawie
dyspozycji Kredytobiorcy

Zmiana: daty generowania wyciągu, rachunku do spłaty Karty, danych osobowych, wysokości
automatycznej spłaty Karty odbywa się na podstawie Twojej dyspozycji, którą możesz złożyć w BOK,
serwisie transakcyjnym lub w placówce Banku.

Występuje
Występuje
Występuje
Występuje

dla
dla
dla
dla

Umów
Umów
Umów
Umów

zawieranych
zawieranych
zawieranych
zawieranych

pisemnie i elektronicznie (w tym potwierdzeń)
przez przelew z innego banku (w tym potwierdzeń)
pisemnie i elektronicznie (w tym potwierdzeń)
przez przelew z innego banku (w tym potwierdzeń)
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69

<<Rezygnację z ubezpieczenia możesz złożyć za pośrednictwem BOK, w placówce Banku lub
pisemnie.>>
zmiany Umowy wymagające Aneksu

1.
2.

Zmiana Umowy w zakresie innym niż opisanym wyżej wymaga zawarcia Aneksu.
Aneks w zależności od rodzaju zmiany może być zawarty na piśmie lub elektronicznie w serwisie
transakcyjnym.

7. Kto i kiedy może wypowiedzieć Umowę?
1.
2.
3.
wypowiedzenie Umowy przez
Kredytobiorcę

4.

Możesz w każdym czasie wypowiedzieć Umowę.
Okres wypowiedzenia Umowy przez Ciebie wynosi 1 miesiąc.
Wypowiedzenie możesz złożyć w formie pisemnej lub ustnej za pośrednictwem BOK, a w
przypadkach uzgodnionych z Bankiem również w formie elektronicznej.
Możesz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia
pisemnego sprzeciwu wobec zmiany Taryfy lub innych przypadkach określonych w
Regulaminie.

 Umowa rozwiąże się po upływie miesiąca licząc od dnia, w którym Bank otrzymał

wypowiedzenie na adres korespondencyjny lub złożenia oświadczenia podczas rozmowy
telefonicznej.
1.

wypowiedzenie Umowy przez Bank
2.
3.
4.

Bank może wypowiedzieć Umowę tylko w formie pisemnej, jeśli wystąpi, choć jedno z
poniższych zdarzeń:
1) ubiegając się o Kredyt podałeś nieprawdziwe informacje lub przedstawiłeś
sfałszowane/nieprawdziwe dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu,
2) utraciłeś zdolność kredytową pozwalającą na udzielenie Kredytu w wysokości określonej
w Umowie,
3) nie dokonujesz/nie dokonałeś spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy innych
należności wynikających z Umowy,
4) nie wywiązujesz się z nałożonych na Ciebie obowiązków określonych w Umowie bądź
regulaminach wskazanych, jako integralne części Umowy,
5) nie dokonałeś żadnej transakcji przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub daty
ostatniej transakcji, przy czym naliczanie opłat i prowizji nie stanowi transakcji,
6) Bank posiada wiarygodną i udokumentowaną informację o Twoim zamiarze rezygnacji z
Karty.
Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej
wynikających (np. dochodzenie zwrotu należności Banku).
Okres wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 2 miesiące.
W przypadku dochodzenia roszczeń poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę wierzytelności,
Bank ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od całej kwoty zadłużenia.



Umowa rozwiąże się po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia, w którym otrzymałeś
wypowiedzenie.
Bank wysyła wypowiedzenie Umowy na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Odsetki ustawowe za opóźnienie to odsetki, których Bank będzie dochodził w razie żądania
należności na drodze sądowej. Zasady ich obliczania określa Kodeks Cywilny.
1.
nieprzedłużenie Umowy
2.

Jeżeli nie wywiązujesz się z nałożonych na Ciebie obowiązków określonych w Umowie bądź
regulaminach wskazanych, jako integralne części Umowy, Bank może zdecydować o
nieprzedłużeniu Umowy na kolejny 12 miesięczny okres.
Bank na miesiąc przed końcem obowiązywaniu Umowy zawiadomi Cię o tym fakcie oraz o
obowiązku spłaty Kredytu.

8. W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?
administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bank.
1.

zasady przetwarzania danych
osobowych

przekazanie danych do ZBP, BIK S.A.,
innych instytucji kredytowych

2.

Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz
w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z
wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać Twoje dane osobowe do:
1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi
system Bankowy Rejestr,
2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a,
3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów
w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe.
1.

przetwarzanie danych przez Bank i BIK
S.A.
2.

9.

69
70

70<<Twoje

Bank będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonania
czynności bankowych, których jesteś stroną.
Masz prawo do:
1) dobrowolności podania danych,
2) dostępu do nich i ich poprawiania,
3) zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku.

Bank i BIK S.A. będą przetwarzali informacje objęte tajemnicą bankową wynikające z:
1) Kredytu, który zaciągasz po jego wygaśnięciu oraz
2) wygasłych zobowiązań kredytowych, które posiadałeś w Banku, w innych bankach czy
instytucjach ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów
tak
nie
Zgodę tę można w każdym czasie zmienić lub odwołać.

zgody marketingowe>>

Występuje, jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia
Występuje, jeśli w procesie wnioskowania Klient składał oświadczenia dot. zgód marketingowych
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71

<<zgoda na komunikację
elektroniczną>>
73

<<zgoda na marketing spółek
Banku, innych niż Bank>>

75

<<zgoda na marketing spółek
AXA>>

78

<<prawo do odwołania, zmiany
zgody>>

10.

Zgadzam się na otrzymywanie od Banku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionego przeze mnie Bankowi
telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
72
tak
nie
Zgadzam się na otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek Grupy
kapitałowej Banku, innych niż Bank, wskazanych na stronie internetowej www.mbank.pl.
74
tak
nie
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów
marketingowych usług i produktów spółek AXA Życie TU S.A. z siedzibą w: #podać adres siedziby#
oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w: #podać adres siedziby#.
76
tak
nie
77
<<Zgodę można w każdym czasie zmienić lub odwołać>>
Wszystkie zgody można w każdym czasie odwołać lub zmienić.

Twoje oświadczenia, deklaracje, umocowania dla Banku

autentyczność danych przekazanych
do Banku

Potwierdzam, że wszystkie dane, które przekazałem do Banku w celu zawarcia Umowy podałem
dobrowolnie, są one kompletne i prawdziwe. Zgadzam się na ich weryfikację.

ryzyko zmiennej stopy procentowej

Potwierdzam, że przed zawarciem Umowy Bank poinformował mnie, że Kredyt oprocentowany jest
zmienną stopą procentową. Oznacza to, że koszt Kredytu wzrośnie wraz ze wzrostem
oprocentowania. Jest to ryzyko związane z Kredytem, którego ponoszenia jestem świadomy i
uwzględniłem możliwość jego wystąpienia w przyszłości.
1.

2.
informacje i dokumenty

3.
4.
5.
6.

integralne (nieodłączne) części Umowy

Potwierdzam, że przed zawarciem Umowy Bank udostępnił mi dokumenty będące integralną częścią
Umowy wymienione w części „81<<14.>> <<15.>> Postanowienia końcowe”. Wiem, że dokumenty
te mnie obowiązują i znajdują się na stronie internetowej Banku.
1.
2.
3.

82

<<Priority Pass

TM

>>

Potwierdzam, że przed zawarciem Umowy otrzymałem:
1) wszystkie potrzebne mi informacje dotyczące Kredytu,
2) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego,
3) Bank wyjaśnił mi wszystkie wątpliwości związane z udzieleniem Kredytu i zawarciem
Umowy.
Bank poinformował mnie o możliwości otrzymania bezpłatnego projektu Umowy oraz
dodatkowych wyjaśnień dotyczących Kredytu. Informacje dotyczące Kredytu przekazywane są
w każdym czasie przez pracowników/przedstawicieli Banku.
Potwierdzam, że wraz z Umową Bank przekazał mi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o usługach płatniczych określonych w ustawie z
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem strony internetowej Banku lub
pocztą elektroniczną.
Bank poinformował mnie, że mam prawo żądać ww. informacji, w formie papierowej lub na
innym trwałym nośniku informacji.
79
<<Potwierdzam, że przed przestąpieniem do Ubezpieczenia Bank udostępnił mi tekst OWU
oraz przekazał mi 80<<Kartę Produktu>> <<Karty Produktów>>.>>

4.

Zgadzam się na przystąpienie do programu Priority Pass i otrzymanie karty Priority Pass.
Potwierdzam, że przed zawarciem Umowy otrzymałem Warunki użytkowania karty Priority
Pass.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Priority Pass Ltd. z siedzibą w
Wielkiej Brytanii, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, w celu świadczenia usług w ramach
programu Priority Pass i realizacji operacji wykonanych kartą Priority Pass.
Upoważniam Bank do pobierania z mojej Karty środków na pokrycie dodatkowych opłat
związanych z kartą Priority Pass nawet w sytuacji, gdy spowoduje to przekroczenie limitu na
mojej Karcie. Wysokość tych opłat określa Taryfa obowiązująca w dniu ich pobrania.

 Karta Priority Pass uprawnia do korzystania z salonów lotniskowych na lotniskach całego świata
przez Ciebie i Użytkowników kart dodatkowych. Zasady korzystania z tej karty zostały określają
Warunki użytkowania karty Priority Pass.
1.

83

<<rachunek do zawarcia Umowy>>

2.

Potwierdzam, że rachunek bankowy, z którego wykonam/wykonałem przelew do Banku w celu
zawarcia Umowy oraz weryfikacji (sprawdzenia) mojej tożsamości należy wyłącznie do mnie i
jestem jego jedynym posiadaczem.
Bank zwróci kwotę przelewu na rachunek nadawcy przelewu najpóźniej następnego dnia
roboczego po dniu weryfikacji tożsamości.



Weryfikacja tożsamości polega na porównaniu danych przekazanych przez Ciebie na etapie
wnioskowania o Kredyt z danymi pochodzącymi z przelewu.

11.

Rozstrzyganie sporów, organy nadzoru nad działalnością Banku

Nie występuje dla Klientów posiadających relację z Bankiem
Powielić zgodnie z ilością Kredytobiorców; jeżeli występuje 2 Kredytobiorców należy wskazać ich dane osobowe przed check boxami
Nie występuje dla Klientów posiadających relację z Bankiem
74
Powielić zgodnie z ilością Kredytobiorców; jeżeli występuje 2 Kredytobiorców należy wskazać ich dane osobowe przed check boxami
75
Jeśli proces nie posiada mechanizmu weryfikacji zgód, zgoda występuje zawsze. Jeśli proces posiada mechanizm kontroli, zgoda występuje, jeśli klient nie składał
jeszcze oświadczenia w zakresie przetwarzania danych w AXA
76
Powielić zgodnie z ilością Kredytobiorców; jeżeli występuje 2 Kredytobiorców należy wskazać ich dane osobowe przed check boxami
77
Występuje, jeśli zgoda AXA jest jedyną zgodą zbieraną dla Klienta
78
Nie występuje, jeśli zbierana jest wyłącznie zgoda AXA
79
Występuje, jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia; nie występuje dla bezpłatnego Ubezpieczenia dla karty World Elite
80
Wybrać odpowiednio
81
Wybrać odpowiednio
82
Występuje, jeśli do danego typu karty jest oferowane Priority Pass
83
Występuje wyłącznie dla klientów zawierających umowę przez przelew z innego banku
71
72
73
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1.
zasady ogólne
2.

Spory powstałe pomiędzy Tobą a Bankiem mogą być rozstrzygane wg Twojego wyboru:
1) w drodze polubownej,
2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego,
3) przez sąd powszechny.
Zasady rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego opisane są na stronie internetowej
www.zbp.pl.

język i prawo stosowane w Umowie

1.
2.

główne miejsce wykonywania
działalności Banku

Główne miejsce wykonywania działalności Banku mieści się w Warszawie, ul. Senatorska 18, adres
poczty elektronicznej to kontakt@mbank.pl

UOKiK

Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.

KNF

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

12.

Do zawarcia oraz wykonywania Umowy stosuje się prawo polskie.
Do porozumiewania się stosowany jest język polski.

Postanowienia końcowe

integralne (nieodłączne) części Umowy

sposób przekazania dokumentów
będących integralną częścią Umowy

Dokumenty będące integralną (nieodłączną) cześcią Umowy to:
1) #nazwa regulaminu kart kredytowych#,
2) #nazwa regulaminu reklamacji#,
3) #nazwa TPiO#,#
4) 84#nazwa regulaminu rachunków#,
5) 85#nazwa regulaminu/warunków promocji#
1.
2.

Bank udostępnia dokumenty będące integralną częścią Umowy elektronicznie, przez
zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku.
Dokumenty udostępniane są w formie plików pdf.
87

86

Umowa zawarta została przy udziale pośrednika kredytowego
z siedzibą #adres siedziby pośrednika kredytowego#.

uprawnienia dotyczące roszczeń u
sprzedawcy lub usługodawcy

Dowolny cel Kredytu i brak uczestnictwa sprzedawcy lub usługodawcy sprawiają, że nie przysługuje
Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń wobec sprzedawcy lub usługodawcy za pośrednictwem
Banku.

<<pośrednik kredytowy>>

liczba egzemplarzy Umowy

88Podpisy

#nazwa pośrednika kredytowego#

Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach.

Stron Umowy:

!

!
______________________________

______________________________
89

data, podpis Kredytobiorcy

pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna,
podpis z upoważnienia Banku
90

Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy

!

_________________________________

Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy
PESEL/Seria i numer paszportu

______________________________

podpis

Podpis/y złożono w mojej obecności

______________________________
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna,
podpis z upoważnienia Banku

Wyjaśnienia:



symbol informacji stosowany w Umowie podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy.

Występuje w sytuacji, gdy Kredytobiorca wybrał spłatę z ROR
Występuje, jeśli kredytobiorca korzysta z promocji
Występuje, jeśli w procesie udzielenia kredytu występował pośrednik kredytowy
87
Należy wpisać dane wszystkich pośredników występujących w procesie
88
Występuje wyłącznie dla Umów zawieranych pisemnie (nie występuje dla Umów zawieranych elektronicznie oraz dla potwierdzeń)
89
Miejsce na podpis kredytobiorcy należy powielić w przypadku Umów wspólnych
90
Występuje, gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka
84
85
86
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1.
2.
3.
4.

Adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2,
Adres strony internetowej Banku: www.mbank.pl
Adres e-mail:#adres kontaktowy#
Numer telefonu BOK: #nr infolinii#
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#Potwierdzenie

przyjęcia do ubezpieczenia#
Dane osobowe Kredytobiorcy, który przystąpił do Ubezpieczenia
Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Potwierdza się, że wyżej wskazany Kredytobiorca przystąpił do grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus zawartej w dniu 15.03.2011 r.
pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mBank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela# w zakresie: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
całkowita niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby
oraz czasowa niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność do pracy w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
Miesięczna koszt składki z tytułu Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus wynosi: #wysokość składki z tytułu Ubezpieczenia#. Do salda zadłużenia nie
uwzględnia się do jego obliczenia transakcji niezaksięgowanych.
Suma ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki Ubezpieczonego oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
określone są w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mBank – Bankowość
Detaliczną BRE Banku SA.
W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart
BRE Banku SA wydanych przez mBank – Bankowość Detaliczną BRE Banku SA”, Kredytobiorca powinien dokonać zgłoszenia roszczenia
bezpośrednio do Ubezpieczyciela.
Reklamacje dotyczące ubezpieczenia można składać w banku lub u Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące likwidacji szkody i wysokości
odszkodowania, będą rozpatrywane wyłącznie przez Ubezpieczyciela.
Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus na podstawie oświadczenia złożonego Ubezpieczającemu w formie
pisemnej, zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mBank –
Bankowość Detaliczną BRE Banku SA”.
92

!

______________________________
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna,
podpis z upoważnienia Banku

#Potwierdzenie

93

przyjęcia do ubezpieczenia#
Dane osobowe Kredytobiorcy/Posiadacza karty, który przystąpił do Ubezpieczenia
Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Potwierdza się, że wyżej wskazany Kredytobiorca/Posiadacz karty przystąpił do grupowej Umowy Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż zawartej
w dniu 18.09.2013 r pomiędzy BRE Bankiem SA (obecnie mBank S.A.) a #wpisać nazwę Ubezpieczyciela# w zakresie: Ubezpieczenia Kosztów
Leczenia, Natychmiastowej Pomocy Assistance i Transportu Medycznego, Pobytu w Szpitalu, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Opóźnienia
Dostarczenia Bagażu Podróżnego, Utraty lub Uszkodzenia Bagażu Podróżnego, Opóźnienia Odlotu, Rabunku Rzeczy Osobistych, Odwołania lub
Skrócenia Podróży Zagranicznej, Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym.
Miesięczna opłata z tytułu Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż w stosunku do każdego Kredytobiorcy/Posiadacza karty wynosi #wysokość
opłaty z tytułu Ubezpieczenia#.
Suma ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki Ubezpieczonego oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
określone są w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mBank S.A”.
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Występuje, jeżeli Kredytobiorca na etapie Wniosku przystąpił do Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus
Sekcja z podpisem nie występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej
Ten fragment pojawia się tylko w przypadku, gdy Klient na etapie wniosku przystąpił do Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż
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W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż d la
Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mBank S.A”, Kredytobiorca/Posiadacz karty powinien dokonać zgłoszenia roszczenia bezpośrednio
do Ubezpieczyciela.
Reklamacje dotyczące ubezpieczenia można składać w banku lub u Ubezpieczyciela. Reklamacje dotyczące likwidacji szkody i wysokości
odszkodowania, będą rozpatrywane wyłącznie przez Ubezpieczyciela.
Kredytobiorca/Posiadacz karty ma prawo do rezygnacji z Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż na podstawie oświadczenia złożonego
Ubezpieczającemu w formie pisemnej, przez telefon lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego, o ile Ubezpieczający udostępnił taką
funkcjonalność, zgodnie z „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mBank
S.A”.
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______________________________
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna,
podpis z upoważnienia Banku
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Sekcja z podpisem nie występuje dla Umów zawieranych w formie elektronicznej
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Oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr …..................
Jeśli chcesz odstąpić od Umowy wypełnij, podpisz i złóż w placówce Banku lub wyślij na poniżej adres Oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy.
Adres korespondencyjny Banku: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
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<<Oświadczenie możesz również złożyć na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie>>.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

wpisz swoje
dane:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(PESEL)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że odstępuję od Umowy o korzystanie z karty kredytowej numer #nr umowy kredytu# z dnia
………………………………………. udzielonego mi przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
Środki na realizację odstąpienia od Umowy Bank powinien pobrać z Rachunku:
w dniu, w którym w pełnej kwocie zostaną zaksięgowane na Rachunku
30-tego dnia licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

1/

______________________________
data, podpis Kredytobiorcy

Wyjaśnienia:
1/

Należy uzupełnić, jeżeli Kredytobiorca przy użyciu karty wykonał jakąkolwiek transakcję
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