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1<<Umowa Kredytu samochodowego online nr #nr umowy#>>  
dalej jako Umowa 

 

<<Potwierdzenie zawarcia Umowy Kredytu samochodowego online nr #nr 

umowy #>> 
 

 

<<2zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy mBank S.A.1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 

według stanu na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 

 

1.  

2.  

 

>>   

 

 

<<3zawarta pomiędzy mBank S.A.1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu 

na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwanym dalej Bankiem>>  

 

                      

a Panem / Panią: 

#imię i nazwisko Kredytobiorcy# zamieszkałym/ą #miejscowość kod pocztowy, ulica nr domu, nr mieszkania #, 

<<PESEL #nr PESEL#>>  

dalej jako Kredytobiorca 

                   

 

<<4mBank S.A.1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu 

na dzień #data# r. wynosi #kwota# zł, zwany dalej Bankiem, potwierdza, iż w dniu #data zawarcia umowy#, 

na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą:  

 

Dane Kredytobiorcy:  

#imię i nazwisko Kredytobiorcy# zamieszkałym/ą #miejscowość kod pocztowy, ulica nr domu, nr mieszkania#, 

<<PESEL #nr PESEL#>>  

dalej jako Kredytobiorca, Umowę Kredytu samochodowego online nr #nr umowy#, dalej jako Umowa oraz 

udzielił Kredytobiorcy Kredytu na poniższych warunkach.  

Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia 

Umowy.>>  

 

Kwota i przeznaczenie Kredytu  

§ 1 

1. Na podstawie Wniosku o Kredyt z dnia #data złożenia wniosku# oraz Umowy, Bank udziela Kredytobiorcy 

Kredytu w kwocie #kwota kredytu# złotych polskich.  

2. Kredyt przeznaczony jest na:  

1) zakup środka transportu (tj. motocykla, samochodu osobowego lub ciężarowego) o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony, wyprodukowanego po #rok produkcji środka transportu# r.  

2) opłacanie prowizji Banku z tytułu udzielenia Kredytu w wysokości #kwota prowizji Banku# zł,  

3) 5<<opłacenie kosztów objęcia Kredytobiorcy ubezpieczeniem #nazwa ubezpieczenia wraz z nazwą 

pakietu# w wysokości #opłata z tytułu ubezpieczenia# zł.>>  

3. Kredyt zostaje udzielony w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.  

 

Wypłata środków z Kredytu 

§ 2 

                                                 
1 Należy wybrać właściwy tytuł dokumentu – Potwierdzenie zawarcia Umowy przesyłane jest dopiero po 

zawarciu Umowy 
2 Występuje dla umowy zawieranej w formie pisemnej   
3 Występuje dla umowy zawieranej elektronicznie  
4 Występuje dla potwierdzenia zawarcia umowy Kredytu  
5 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera umowę ubezpieczenia i opłata z tytułu ubezpieczenia opłacana jest 

jednorazowo z kwoty kredytu  
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1. Bank wypłaca Kredytobiorcy kwotę Kredytu w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy 

na 6<<rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o numerze #wpisać nr rachunku#>> <<na rachunek 

techniczny>>, z zastrzeżeniem postanowień § 21. 

2. Informacja o wypłacie Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub 

wiadomości SMS.  

3. 7<<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się zgodnie z zasadami obsługi rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych.>> 8<<Wykorzystanie środków z Kredytu odbywa się w formie bezgotówkowej, poprzez 

realizację przelewu bankowego na następujący nr rachunku #nr rachunku do przelewu#>>.  

4. 9<<Warunki ubezpieczenia #pełna nazwa#, dalej zwanego Ubezpieczeniem oraz zasady świadczenia 

ochrony ubezpieczeniowej określają: Wniosek #podać nazwę#, Polisa oraz #”nazwa OWU”#, dalej zwane 

OWU  i #”nazwa SWU”#, dalej zwane SWU.>>10<<W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z Ubezpieczenia 

Bank dokona zmiany wysokości marży Kredytu zgodnie z § 8 i 9. Zasady rezygnacji znajdują się w 

OWU>>. 

 

 

Zabezpieczenie spłaty Kredytu  

§ 3 

1. Zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz innych związanych z nim należności będą stanowić:  

1) przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym środka transportu nabytego ze środków pochodzących 

z Kredytu, 

2) przelew (cesja) na rzecz Banku praw z tytułu umowy (polisy) ubezpieczenia autocasco (casco) środka 

transportu nabytego ze środków pochodzących z Kredytu, do wysokości łącznej sumy ubezpieczenia, 

jednak nie więcej niż wysokość zobowiązania Kredytobiorcy na rzecz Banku,  

2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez: 

1) w przypadku przewłaszczenia środka transportu pod warunkiem zawieszającym: zawarcie z Bankiem 

właściwej umowy zabezpieczenia (umowa przewłaszczenia warunkowego),  

2) w przypadku przelewu (cesji) na rzecz Banku praw z tytułu umowy (polisy) ubezpieczenia autocasco 

(casco) środka transportu: zawarcie z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia środka transportu 

nabytego ze środków pochodzących z Kredytu oraz zawarcie z Bankiem właściwej umowy cesji,  

3. Polisa ubezpieczenia autocasco (casco) środka transportu, z której dokonany zostanie przelew (cesja) praw 

na Bank musi spełniać następujące warunki:  

1) okres ubezpieczenia jest nie krótszy niż jeden rok, 

2) składka z tytułu ubezpieczenia została opłacona przynajmniej w zakresie pierwszej raty, 

3) w sumie ubezpieczenia nie ma uwzględnionego udziału własnego Kredytobiorcy w szkodzie,  

4) ubezpieczenie musi obejmować co najmniej uszkodzenie, zniszczenie i utratę (w tym kradzież) 

przedmiotu ubezpieczenia.  

4. Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia w postaci przelewu (cesji) na rzecz Banku 

praw z tytułu umowy (polisy) ubezpieczenia autocasco/casco środka transportu jest polisa ubezpieczeniowa 

z wpisaną adnotacją o cesji praw z umowy ubezpieczenia na Bank. Bank dopuszcza również możliwość 

przyjęcia oprócz polisy ubezpieczeniowej autocasco/casco innego dokumentu potwierdzającego fakt 

powiadomienia Ubezpieczyciela o cesji praw z polisy na rzecz Banku np. w postaci zaświadczenia od 

Ubezpieczyciela.  

5. Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty Kredytu stanowią załączniki do Umowy.   

§ 4 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania w ciągu 60 dni, licząc od daty zawarcia Umowy następujących 

czynności:  

1) nabycia środka transportu, o którym mowa w § 1,  

2) przedłożenia w Banku dokumentów potwierdzających nabycie środka transportu,  

3) przedłożenia w Banku dowodu rejestracyjnego środka transportu (w sytuacji gdy w dowodzie 

rejestracyjnym brak jest jednoznacznego wskazania współwłasności środka transportu wymagana jest 

dodatkowo decyzja administracyjna Urzędu dokonującego rejestracji środka transportu wskazująca 

wszystkich współwłaścicieli środka transportu), 

4) dokonania czynności w celu ustanowienia zabezpieczeń spłaty Kredytu określonych w § 3 ust. 1 i 2,  

5) przedłożenia w Banku dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń spłaty Kredytu 

wskazanych w § 3 ust. 1 i 2. 

5. Nie wywiązanie się z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie uprawnia Bank do wypowiedzenia 

Umowy.  

 

Czas obowiązywania Umowy, Harmonogram spłat Kredytu 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony #liczba miesięcy# miesięcy, licząc od wskazanego w 

Harmonogramie terminu spłaty pierwszej raty Kredytu.  

2. Terminy i wysokości spłat wszystkich rat Kredytu określa Harmonogram spłat Kredytu stanowiący załącznik 

nr 1 do Umowy. Pierwszy Harmonogram sporządzany jest przez Bank w formie wydruku komputerowego, 

                                                 
6 Wybrać właściwe w zależności od sposobu wypłaty środków  
7 Występuje w przypadku wypłaty kredytu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
8 Występuje w przypadku wypłaty kredytu na rachunek do obsługi kredytu 
9 Ustęp występuje w przypadku zawarcia przez Kredytobiorcę Umowy ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku, 

od daty zakodowania zmian w UF 
10 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę ubezpieczenia  
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nie wymaga podpisów stron i przesyłany jest do Kredytobiorcy w terminie 7 dni, licząc od daty wypłaty 

Kredytu. Harmonogram dostępny jest również w serwisie transakcyjnym Banku. W przypadku 

nieotrzymania Harmonogramu w terminie określonym w niniejszym ustępie, Kredytobiorca powinien 

niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. Nieotrzymanie Harmonogramu nie zwalnia Kredytobiorcy z 

obowiązku spłaty rat Kredytu. Informację o wysokości i terminach spłat Kredytobiorca może również 

otrzymać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku, BOK oraz w placówkach Banku.    

3. W okresie obowiązywania Umowy i w przypadkach w niej określonych Bank przekazuje zaktualizowane 

Harmonogramy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku.  

4. Kredytobiorca ma prawo do otrzymania na swój wniosek, w każdym czasie, bezpłatnego Harmonogramu. 

  

Spłata Kredytu, rachunek do spłaty Kredytu   

§ 6 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty Kredytu w 11<<równych>>/<<malejących>> ratach 

miesięcznych.  

2. Liczba rat Kredytu wynosi #liczba rat kredytu#.  

3. Spłaty rat Kredytu następują #dzień płatności rat# dnia miesiąca (dzień spłaty rat).  

4. Pierwsza rata kredytu jest płatna w dniu wskazanym przez Kredytobiorcę jako dzień spłaty rat, 

przypadającym po upływie miesiąca liczonego od dnia wypłaty kredytu. W związku z powyższym pierwsza 

rata kredytu może zostać w konsekwencji naliczona za okres dłuższy niż jeden miesiąc.  

5. Jeżeli termin spłaty raty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, 

upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 

6. Wszelkie  wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy, zaliczane są na pokrycie zobowiązań w 

następującej kolejności: 

1) koszty windykacji,  
2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” dalej jako Taryfa, 

3) odsetki od kapitału przeterminowanego,  

4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 

5) kapitał przeterminowany, 
6) odsetki bieżące, 

7) kapitał niewymagalny. 

7. W okresie obowiązywania Umowy powyższa kolejność zaliczania wpłat nie ulega zmianie i nie zależy od 

stopy oprocentowania Kredytu.  

§ 7 

1. 12<<Spłaty Kredytu Kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem rachunku kredytowego, o numerze: #nr 

rachunku#>>. Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu poprzez wpłatę gotówki lub przelew środków na ten 

rachunek. Wpłata gotówki lub przelew środków powinny być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem 

przed upływem terminu płatności raty. Środki pieniężne wpłacone na powyższy rachunek w terminie 

wcześniejszym niż określony w Harmonogramie lub kwocie wyższej niż rata Kredytu wynikająca 

z Harmonogramu, zostaną zaliczone przez Bank na spłatę Kredytu zgodnie z Harmonogramem, w 

terminach i kwotach w nim określonych.>> 

 
13<<Spłaty Kredytu Kredytobiorca dokonuje za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
14<<o numerze: #nr rachunku#>>. Spłata Kredytu dokonywana jest na podstawie zlecenia Kredytobiorcy 

dokonywania przelewu ze wskazanego powyżej rachunku. Kredytobiorca zleca i upoważnia Bank do 

pobierania z ww. rachunku bez jego odrębnych oświadczeń i dyspozycji kwot rat udzielonego mu Kredytu. 

Niniejsze zlecenie i upoważnienie są nieodwołalne w okresie obowiązywania Umowy, wygasają z chwilą 

całkowitej spłaty Kredytu i nie wygasają w razie śmierci Kredytobiorcy.  

2. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku wskazanym w ust. 1, w terminach określonych 

w Harmonogramie, środki odpowiadające wysokości wymagalnej raty Kredytu. 

 

Oprocentowanie Kredytu 

§ 8 

1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość % nominalnego# 

% w stosunku rocznym.  

2. Na wysokość zmiennej stopy procentowej składa się suma marży Banku oraz stawki bazowej obowiązującej 

w Banku. Na dzień zawarcia Umowy marża Banku wynosi #wartość marży# punktów procentowych, dalej 

jako p.p. zaś stawka bazowa z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR 3M# wynosi #wartość WIBOR 3M# %. 

3. Wysokość marży Banku uzależniona jest od: 

1) wieku środka transportu nabytego ze środków pochodzących z Kredytu,  

2) stosunku kwoty Kredytu do wartości środka transportu nabytego ze środków pochodzących z Kredytu, 

przy czym wartość środka transportu w przypadku pojazdów używanych równa jest wartości sumy 

ubezpieczenia autocasco/casco środka transportu określonej w umowie (polisie) ubezpieczenia tego 

środka a w przypadku pojazdów nowych, równa jest cenie nabycia środka transportu określonej na 

fakturze/umowie sprzedaży,  

3) terminowego ustanowienia zabezpieczeń spłaty Kredytu wskazanych w § 3,  

                                                 
11 Wybrać właściwe, zgodnie z wnioskiem kredytowym  
12 Występuje w przypadku spłaty za pośrednictwem rachunku do obsługi kredytu  
13 Występuje jeśli spłata Kredytu następuje z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
14 Występuje jeśli rachunek do spłaty Kredytu jest już otwarty   
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4) terminowego odnawiania i kontynuowania zabezpieczeń wskazanych w § 3 przez cały okres 

kredytowania, 

5) 15<<posiadania przez Kredytobiorcę ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczenia w całym okresie 

kredytowania>>.  

Marża Banku ulega zmianie zgodnie z postanowieniami § 9.  

4. Stawka bazowa obowiązująca w Banku ustalana jest w poniższym trybie.  

5. W celu ustalenia stawki bazowej, Bank dokonuje sprawdzenia wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M w 

przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, 

wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M różni się od wartości stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank 

dokonuje zmiany wartości stawki bazowej w granicach zmiany wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M, tj. 

przyjmuje jako wartość stawki bazowej obowiązującej w Banku przez kolejne 3 (trzy) miesiące 

kalendarzowe wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia sprawdzenia. Stopa referencyjna WIBOR 3M 

jest publikowana na stronie GPW Benchmark www.gpwbenchmark.pl. Informacja o wartości stawki bazowej 

obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku.  

6. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku następuje 3 (trzeciego) dnia roboczego miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym Bank dokonał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego 

3 (trzeciego) dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia. 

7. Zmiana wysokości oprocentowania uruchomionego Kredytu wynikająca ze zmiany wartości stawki bazowej  

obowiązującej w Banku nastąpi w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z Harmonogramu po zmianie 

stawki bazowej.  

8. Zmiana wysokości oprocentowania nieuruchomionego Kredytu odbędzie się w terminie określonym w ust. 

6. Bank uruchomi Kredyt według stawki bazowej obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia. 

9. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za 

pośrednictwem strony internetowej Banku oraz komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku.   

10. Harmonogram określający nową wysokość zmiennej stopy procentowej oraz rat Kredytu Bank przekaże 

zgodnie z § 5. Informację o wysokości rat po zmianie oprocentowania Kredytobiorca może również uzyskać 

za pośrednictwem BOK bądź placówek Banku.  

11. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana w powyższym trybie nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga zawarcia Aneksu. 

§ 9 

1. Marża Banku określona w § 8 ust. 2 ulega zmianie i przyjmuje wysokość wskazaną w poniższym 

zestawieniu uzależnioną od wieku środka transportu oraz od stosunku wartości środka transportu do kwoty 

Kredytu: 
 

Stosunek wartości środka transportu do kwoty 

Kredytu określonej w paragrafie 1 ust. 1  

Wiek środka transportu oraz marża w p.p.   

nowy - 

używany 

do lat 3 

używany w 

wieku od 4 do 6 

lat 

Używany w wieku 

7 lat i powyżej 

Wartość pojazdu wynosi mniej niż 80% kwoty 

Kredytu 

……….. p.p. ……….. p.p. ……….. p.p. 

Wartość pojazdu wynosi co najmniej 80% kwoty 

Kredytu 

……….. p.p. ……….. p.p. ……….. p.p. 

 
Marża Banku w przypadkach określonych powyżej ulega zmianie począwszy od dnia wymagalności raty    

Kredytu płatnej w najbliższym terminie zapadalności po upływie terminu na przedłożenie w Banku 

dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń spłaty Kredytu (60 dni od zawarcia umowy).  

2. Marża Banku określona w § 8 ust. 2 ulega również zmianie w przypadku gdy w terminie 60 dni, licząc od 

daty zawarcia Umowy, Kredytobiorca nie przedłoży w Banku dowodu rejestracyjnego środka transportu oraz 

nie ustanowi wskazanych w § 3 zabezpieczeń spłaty Kredytu. Bank dokonuje wówczas podwyższenia marży 

do #wysokość marży po podwyższeniu# p.p., począwszy od dnia wymagalności raty Kredytu płatnej w 

najbliższym terminie zapadalności po bezskutecznym upływie terminu (60 dni od daty zawarcia Umowy),  

3. Marża Banku określona w § 9 ust. 1 ulega zmianie w przypadku: 

1) gdy Bank uzyska informację o wygaśnięciu zabezpieczenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) 

(przewłaszczenie warunkowe) i/lub braku odnowienia zabezpieczenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) 

(cesja praw z polisy autocasco). Bank dokonuje wówczas podwyższenia marży do #wysokość marży po 

podwyższeniu# p.p., nie wcześniej niż po upływie #liczba dni# dni od uzyskania powyższej informacji. 

Podwyższona marża obowiązuje do czasu ustanowienia nowego przewłaszczenia warunkowego i/lub 

odnowienia cesji praw z polisy autocasco. Dokumentami potwierdzającymi odnowienie i/lub 

ustanowienie zabezpieczeń są umowa przewłaszczenia warunkowego oraz opłacona polisa 

ubezpieczeniowa z wpisaną adnotacją o cesji praw z umowy ubezpieczenia na Bank. 

2) 16rezygnacji Kredytobiorcy z Ubezpieczenia - wówczas Bank dokonuje podwyższenia marży o #liczba 

p.p. o którą marża zostanie podwyższona# p.p. począwszy od dnia wymagalności raty Kredytu płatnej 

w najbliższym terminie zapadalności po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z ochrony 

ubezpieczeniowej.   

4. Bank informuje o zmianie wysokości marży telefonicznie, w formie wiadomości e-mail lub za 

pośrednictwem pracownika Banku w sieci placówek Banku.   

                                                 
15 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę ubezpieczenia spłaty kredytu 
16 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę ubezpieczenia spłaty kredytu 
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§ 10 

1. Bank pobiera odsetki od kwoty zadłużenia z tytułu Kredytu, za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia 

poprzedzającego spłatę Kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu Bank pobiera odsetki za okres 

wykorzystania Kredytu. 

2. Odsetki od Kredytu nalicza się przyjmując, iż rok liczy 365 dni.  
 

Opłaty, koszty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu 

§ 1117 

1. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą Kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty określone w #pełna 

nazwa TPiO#, dalej jako Taryfa.   

2. Taryfa określająca wysokość opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych oraz opłat za 

wykonywanie innych czynności, może zostać zmieniona przez Bank w okresie obowiązywania Umowy, 

etapowo lub jednorazowo, w terminie 12 miesięcy od wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych 

ważnych przyczyn: 

1) gdy zmianie ulegnie co najmniej jedna z poniższych stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej: 

a) stopa referencyjna, 

b) stopa depozytowa, 

c) stopa lombardowa, 

d) stopa rezerwy obowiązkowej, 

2) gdy zmianie ulegnie stopa WIBOR dla jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych lokat na rynku 

międzybankowym, 

3) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, 

4) gdy zmianie ulegnie wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny,  

5) gdy Bank będzie zobowiązany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji, 

rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, finansowym lub konsumenckim 

bądź unormowań dotyczących standardów rachunkowości do zmiany kapitałów Banku, w tym kapitału 

zakładowego, do zmiany lub utworzenia funduszy własnych, w tym funduszy rezerwowych, do zmiany 

lub utworzenia rezerw lub odpisów, do zapłaty obowiązkowych opłat, podatków lub innych należności 

publicznoprawnych, 

6) w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, 

7) w przypadku 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, 

8) w przypadku wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku usług i produktów, a także w 

przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług, 

9) w przypadku konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności wprowadzenia 

zmian porządkowych, nie wpływających na wysokość opłat i prowizji, 

10) w przypadku zmiany nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy marketingowej. 

3. Dana opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 200% w stosunku do jej dotychczasowej 

wysokości. 

4. Ograniczenia wskazanego w ust. 3 nie stosuje się do zmiany Taryfy polegającej na: 

1) wprowadzeniu nowej opłaty i prowizji, 

2) podwyższeniu opłaty lub prowizji, której wartość wynosiła 0 zł lub 0%. 

5. Zmiana Taryfy w przypadku zmiany wskaźnika wskazanego w ust. 2 punkt 1a) – c) następuje w kierunku 

przeciwnym do zmiany wskaźnika; w przypadku zmiany wskaźników wskazanych w ust. 2 punkt 1d), 2) 3), 

4) następuje w kierunku zgodnym ze zmianą tych wskaźników.   

6. O zmianach Taryfy oraz o dacie ich wejścia w życie Kredytobiorca będzie informowany w formie 

elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku oraz strony internetowej 

Banku. Nowa Taryfa będzie również podawana do wiadomości w placówkach Banku, a także za 

pośrednictwem sieci Internet. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powyższej zmianie, 

Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w trybie i ze skutkami 

określonymi w Umowie. Jeżeli Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 

wskazanym powyżej, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku 

obowiązują one od dnia wejścia w życie.  

7. Prowizje i opłaty podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 12 

1. 18<<Za udzielenie Kredytu Bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości #wysokość prowizji# % tj. 

#kwotowa wysokość prowizji# zł. Prowizja potrącana jest z kwoty Kredytu, w chwili jego wypłaty.>> 
19<<Za udzielenie Kredytu Bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości #kwotowa wysokość prowizji# 

zł. Prowizja potrącana jest z kwoty Kredytu, w chwili jego wypłaty.>> 

 

                                                 
17 Zapisy w poniższym brzmieniu obowiązują od dnia 31.05.2017  
18 Występuje jeśli prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest procentowo  
19 Występuje jeśli prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest w określonej kwocie 
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2. 20<<Z tytułu Ubezpieczenia, Kredytobiorca ponosi comiesięczną składkę wynoszącą #wartość z wzoru wg 

którego wyliczana będzie składka z tytułu Ubezpieczenia wyrażona w złotych# złotych. Składka jest 

pobierana w terminach spłaty rat. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobierania z rachunku do spłaty 

Kredytu środków przeznaczonych na pokrycie składki.>> 

3. 21<<Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości #wysokość opłaty za prowadzenie rachunku# 

zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z którego następuje spłata Kredytu. 

Wysokość opłaty została określona na dzień zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą. Może ona 

ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 11, jeżeli zmiana zaistniała przed terminem jej płatności. 

4. 22<<Wysokość pozostałych kosztów związanych z posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 

w tym kosztów korzystania z środków płatniczych, określa Taryfa, a warunki ich zmiany #pełna nazwa 

Regulaminu rachunków dla os. Fiz.#. 

5. Potrącenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagają składania przez Bank odrębnych 

oświadczeń wobec Kredytobiorcy. 

§ 13 

1. Uwzględniając oprocentowanie kredytu obowiązujące w dniu zawarcia umowy, szczegółowo określone w § 8 

ust. 1: 

1) Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim wynosi #całkowita kwota kredytu# zł. 

2) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wysokość RRSO#% i jest obliczona 

zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń wymienionych w ust. 1, 2 i 3 powyższego załącznika.  

3) Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wartość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W 

całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2, uwzględniony 

został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wartość całkowitego kosztu kredytu# zł. 

2. Jeśli z kredytu zostanie zakupiony używany środek transportu w wieku 7 lat lub starszy i jego wartość w 

stosunku do kwoty kredytu wyniesie poniżej 80% (jest to wariant najmniej korzystny, w którym 

oprocentowanie określone w § 8 ust. 2 przyjmuje najwyższą wartość), to: 

1) całkowita kwota kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 

wyniesie #całkowita kwota kredytu# zł,  

2) rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wyniesie #wysokość RRSO#% i jest obliczona 

zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 9 powyższego 

załącznika, 

3) całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wartość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W 

całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w pkt 2), uwzględniony 

został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wartość całkowitego kosztu kredytu# zł 

 

Wcześniejsza spłata Kredytu 

§ 14 

1. Kredytobiorca może bezpłatnie, bez prowizji Banku, w całym okresie obowiązywania Umowy dokonać 

wcześniejszej spłaty części lub całości Kredytu. 

2. Wcześniejsza spłata Kredytu może być wykonana samodzielnie przez Kredytobiorcę za pośrednictwem 

serwisu transakcyjnego Banku lub za pośrednictwem BOK bądź w placówkach Banku. 

3. Dokonując wcześniejszej, częściowej spłaty Kredytu Kredytobiorca decyduje czy niniejsza spłata ma 

skutkować: 

1) zmniejszeniem wysokości przyszłych rat Kredytu,  

2) skróceniem pierwotnego okresu spłaty Kredytu.  

4. W dniu wcześniejszej spłaty Kredytu naliczane i pobierane są odsetki za okres od dnia ostatniej spłaty 

Kredytu do dnia poprzedzającego dzień wcześniejszej spłaty włącznie. Informacja o wysokości należnych w 

takim przypadku odsetek jest udostępniana Kredytobiorcy za pośrednictwem BOK lub w placówkach Banku. 

5. Realizując wcześniejszą spłatę Kredytu Bank obniża całkowity koszt Kredytu o te koszty, które dotyczą 

okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, także gdy zostały poniesione przed tą spłatą.  

6. Z chwilą dokonania wcześniejszej, częściowej spłaty Kredytu Bank aktualizuje Harmonogram spłat Kredytu. 

7. Zaktualizowany Harmonogram spłat przekazywany jest przez Bank za pośrednictwem serwisu 

transakcyjnego Banku.    

8. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu Bank rozlicza się z Kredytobiorcą w terminie 14 dni, 

licząc od dnia dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu. Rozliczenia pieniężne realizowane są na 

rachunku służący do spłaty Kredytu wskazany w § 7.  

 

Nieterminowa spłata Kredytu  

§ 15 
1. W wypadku niespłacenia w umówionym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, 

prowizjami, opłatami lub innymi należnościami Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia 

                                                 
20 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę Ubezpieczenia Spłaty Kredytu, opłata z tytułu ubezpieczenia 

płatna jest miesięcznie z ratą Kredytu 
21 Występuje jeśli spłata Kredytu będzie odbywać się za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego 
22 Występuje jeśli spłata Kredytu będzie odbywać się za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego 
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wymagalnych należności. Niespłacenie Kredytu w umówionym terminie może skutkować wypowiedzeniem 

Umowy przez Bank.  

2. Niespłacenie Kredytu lub jego części w ustalonym terminie powoduje uznanie niespłaconej kwoty za 

zadłużenie przeterminowane. Od powyższego zadłużenia Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy 

procentowej wynikającej z #nazwa TO#, dalej jako Tabela, obowiązującej w dniu powstania zadłużenia 

przeterminowanego. Na dzień zawarcia Umowy oprocentowanie dla należności przeterminowanych wynosi 

#wysokość oprocentowania należności przeterminowanych# % w stosunku rocznym. 

3. Zmiana stopy procentowej odsetek dla należności przeterminowanych w trakcie obowiązywania Umowy 

następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnych 

określonych w Ustawie kodeks cywilny, w zakresie i kierunku z niej wynikającym. 

4. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności 

przeterminowanych tj. niespłaconych w terminie wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy z 

dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie 

nie wymaga odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wygasa w razie śmierci Kredytobiorcy. Niniejsze 

upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty długu wynikającego z Umowy. 

5. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy wierzytelności na osoby trzecie na co 

Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie 

związane z nimi prawa.  

6. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania 

przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej 

przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i 

obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności 

Kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim. 

7. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego 

danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych 

należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 

§ 16 

W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może 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.  

 

Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy  

§ 17 

1. Kredytobiorca oświadcza, iż wszelkie dane przekazane Bankowi w celu zawarcia Umowy są kompletne 

i prawdziwe oraz podane przez niego dobrowolnie.   

2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej oraz o 

kosztach obsługi Kredytu, polegających na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może 

ulec zwiększeniu rata spłaty Kredytu oraz wartość całego zaciągniętego zobowiązania.  

3. Kredytobiorca oświadcza, że: 

1) otrzymał informacje o możliwości i sposobie uzyskania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości 

mogących powstać przed zawarciem niniejszej Umowy niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie 

zaciąganego Kredytu oraz że tych wątpliwości nie zgłasza. Informacje te są przekazywane za 

pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, przez pracownika Banku bądź 

pośrednika kredytowego, 

2) ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym Kredytem,  

3) przed zawarciem Umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz 

został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy,  

4) wraz z Umową otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz został poinformowany o 

możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank. 

4. 23<<Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy ubezpieczenia udostępniono mu tekst OWU 

łącznie z SWU oraz przekazano mu Kartę Produktu.  

§ 18 

Od dnia następnego po dniu wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank 

ma prawo naliczać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia. 

§ 19 

1. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank, jako administrator danych osobowych, będzie 

przetwarzał dotyczące go dane osobowe:  

1) aby zrealizować Umowę. Jest to niezbędne do  jej prawidłowego wykonania, 

2) aby przesyłać materiały marketingowe usług i produktów: 

a) własnych Banku oraz spółek z Grupy kapitałowej Banku. Wykaz spółek znajduje się na stronie 

www.mbank.pl, w zakładce Grupa mBanku, 

b) podmiotów współpracujących z Bankiem (Bank prześle materiały za zgodą Kredytobiorcy), 

3) na potrzeby prowadzonej działalności, w tym w celach: 

a) oceny ryzyka kredytowego,  

b) statystycznych i analitycznych,  

c) budowy, monitorowania i zmiany modeli ryzyka operacyjnego,  

d) obsługi reklamacji,  

                                                 
23 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę ubezpieczenia  
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e) dochodzenia i sprzedaży należności, 

f) archiwizacji, 

g) realizacji ciążących na Banku obowiązków, wynikających z przepisów prawa, w tym np. 

dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 

2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, że Bank: 

1) w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu 

realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem 

czynności bankowych, może przekazać dane Kredytobiorcy do: 

a) instytucji które przetwarzają i przekazują informacje o historii kredytowej np. BIK S.A., 24<<lub o 

informacji gospodarczej np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.>>, 

b) instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad Bankiem np. KNF, 

UOKiK, 

c) podmiotów, którym Bank powierza przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na swoją rzecz 

(np. firmy kurierskie), 

2) w sytuacji braku spłaty należności wynikających z Umowy, może przekazać dane Kredytobiorcy 

podmiotom zewnętrznym, które prowadzą działania windykacyjne,  

3) będzie przetwarzać jego dane osobowe nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu Umowy (na wypadek sporu 

sądowego). Po upływie tego okresu dane zostaną zanonimizowane.  

3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, że aby wykonywać Umowę Bank może przetwarzać 

jego dane w sposób automatyczny. Bank korzysta wówczas z danych podanych przez Kredytobiorcę we 

Wniosku, jego historii w Banku oraz pozyskanych z  Biura Informacji Kredytowej S.A.(dalej BIK S.A.). 

Kredytobiorcy przysługuje prawo odwołania się od automatycznej decyzji Banku za pośrednictwem BOK lub 

w placówce Banku. 

4. Kredytobiorca wyraża zgodę, aby po wygaśnięciu jego zobowiązań wynikających z Umowy Bank i BIK S.A. 

przetwarzali informacje objęte tajemnicą bankową, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 

kredytowego  przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ich wygaśnięcia.  

Kredytobiorca  TAK   NIE 

5. 25<<Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania 

materiałów marketingowych usług i produktów AXA Życie TU S.A. oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A, obie z 

siedzibą #w Warszawie, ul. Chłodna 51.# 

Kredytobiorca TAK  NIE>> 

6. 26Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, że 27<<zgodę>>28<<wszystkie zgody>> może 

zmienić lub odwołać za pośrednictwem BOK lub placówkach Banku. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

6. 29<<Bank oświadcza, że Umowa zawarta zostanie przy udziale pośrednika kredytowego 30#nazwa 

pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#. >>   

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 20 

1. Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej 

zawarcia. Skuteczne odstąpienie od Umowy oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron 

podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży pisemne oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy w placówce Banku lub wyśle je na adres korespondencyjny wskazany we wzorze 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu 

konsumenckiego.  

3. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę wypłaconego Kredytu wraz z odsetkami w wysokości 

wyliczonej według uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w Umowie, za okres od dnia wypłaty 

Kredytu do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy. 

4. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 3 wynosi # kwotowa odsetek# zł w stosunku dziennym.  

 

§ 21 

Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy i odmowy wypłaty Kredytu jeżeli: 

1) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały się niezgodne ze 

stanem rzeczywistym, 

2) dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu są sfałszowane. 

 

Rozwiązanie Umowy  

§ 22 

                                                 
24 Zgoda odbierana od daty decyzji Banku o wysyłaniu zapytań do biur informacji gospodarczej 
25 Występuje jeśli na etapie wnioskowania system zidentyfikuje brak zarejestrowanej zgody w systemie mBanku 

lub gdy system nie posiada mechanizmu weryfikacji – wówczas pytanie o zgodę klienta występuje w każdym 

przypadku  
26 Ustęp występuje jeśli w umowie występuje choć jedna zgoda 
27 Występuje jak w umowie jest tylko 1 zgoda 
28 Występuje, gdy w umowie jest więcej niż 1 zgoda 
29 Występuje jeśli w procesie udzielenia kredytu uczestniczył pośrednik kredytowy. Wpisać dane wszystkich 

pośredników 
30 Należy wpisać dane wszystkich pośredników występujących w procesie  
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1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron, przy czym Bank może wypowiedzieć Umowę w 

przypadkach określonych w  § 23. 

2. Wypowiedzenie Umowy dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni.   

§ 23 

1. Bank może wypowiedzieć Umowę, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych 

przyczyn: 

1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych na podstawie, 

których Bank dokonał oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy i które to dane 

stanowiły podstawę udzielenia Kredytu, 

2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości 

określonej w Umowie, 

3) naruszenia postanowień Umowy, tj. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków 

Kredytobiorcy wynikających z Umowy lub niedokonania spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat czy 

innych należności,   

4) naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień Regulaminów wskazanych w § 27, tj. niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszych Regulaminach. 

2. Po upływie terminu wypowiedzenia lub w przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie kwota 

niespłaconej należności Banku z tytułu Umowy staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank 

pobiera odsetki jak za należności przeterminowane. Wysokość oprocentowania podawana jest w Tabeli. 

Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych na dzień zawarcia Umowy określona jest w § 

15.  

3. Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej wynikających. 

§ 24 

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 

1)  spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy, 

2)  upływu okresu wypowiedzenia Umowy. 

§ 25 

1. Umowa wygasa z chwilą śmierci Kredytobiorcy.   

2. Rozliczenie zobowiązań z Umowy nastąpi w oparciu o stan zadłużenia na dzień śmierci. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Nie stanowią zmiany Umowy wymagającej zawarcia Aneksu:  

1) zmiana wysokości oprocentowania Kredytu, zmiana wysokości marży Banku, 31<<rezygnacja z 

Ubezpieczenia>>, zmiana Taryfy – zmiany te odbywają się w trybie i na zasadach określonych w 

Umowie,  

2) zmiana dnia płatności rat Kredytu, zmiana rodzaju rat, zmiana liczby rat, zmiana rachunku do spłaty 

Kredytu, zmiana danych osobowych Kredytobiorcy – zmiany te odbywają się na podstawie dyspozycji 

Kredytobiorcy w trybie określonym w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wszelkie pozostałe zmiany Umowy, o ile nie stanowi ona inaczej, wymagają zawarcia przez Strony Aneksu 

do Umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zmiana postanowień Umowy w przypadkach uzgodnionych z Bankiem, może odbyć się również w formie 

elektronicznej zgodnie z „Regulaminem udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

§ 27 

Integralną część Umowy stanowią:  

1) „#nazwa regulaminu kredytu#, 

2) „#nazwa regulaminu reklamacji#, 

3) 32#nazwa regulaminu rachunków#,  

4) #nazwa TPiO#,   

5) #nazwa TO#, 

6) 33#regulamin/warunki promocji# 

2. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy udostępnił Kredytobiorcy dokumenty wymienione w ust. 1 w 

postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku.  

3. Kredytobiorca oświadcza, że zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i 

odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty, o których mowa w ust. 1, przyjmuje do wiadomości i 

stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter. 

§ 28 

1. Spory powstałe miedzy Kredytobiorcą a Bankiem mogą być rozstrzygane w drodze polubownej.  

2. W przypadku niemożności uzyskania polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu Kredytobiorca ma 

prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego 

działającego przy Związku Banków Polskich.  

3. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, opisane są na stronie 

internetowej www.zbp.pl. 

4. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej bądź na mocy decyzji Bankowego Arbitra 

Konsumenckiego, mogą być również rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

                                                 
31 Występuje jeśli Kredytobiorca zawiera Umowę ubezpieczenia 
32 Występuje jeśli kredyt spłacany będzie za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
33 Występuje jeśli kredytobiorca korzysta z promocji 
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5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a językiem właściwym do  porozumiewania się z 

Kredytobiorcą jest język polski. 

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

Konsumentów. 

7. Art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi  

na rodzaj kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu.  

§ 29 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. jednym dla 

Kredytobiorcy i jednym dla Banku. 

 

 
 

 

Załączniki do Umowy Kredytu: 

1. Harmonogram spłat Kredytu, 
 

 

 

!  

 

 

……………………………………………………………………. 

pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna 

podpis z upoważnienia Banku 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

data, podpis  Kredytobiorcy 

 

 

! 

 34Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Kredytu 

 

 

Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy 

……………………………………………………………………………………. 

 

PESEL/ 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Podpis  

………………………………………………………………………………………. 

 

! 

 

 

 

Podpis/y/ złożono w mojej obecności  

 

 

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

pieczątka funkcyjna i podpis z upoważnienia  

Banku  

 

Wyjaśnienia: 

1/Adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

 

 

 

 

 

 

W celu odstąpienia od Umowy Kredytu należy wypełnić, podpisać i przesłać na wskazany poniżej adres 

korespondencyjny oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu.  

 

mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

 
35Oświadczenie o odstąpieniu może być również złożone na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie 

Kredytu.  

 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu samochodowego online nr #nr 

umowy# 

                                                 
34 Występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka  
35 Występuje jeśli pośrednik kredytowy wydaje Umowę Kredytu Kredytobiorcy  
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Dane Kredytobiorcy: 

 

 

.......................................................................................................... 
Imię i nazwisko 

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

Nr PESEL  
 

.......................................................................................................... 
Adres zamieszkania/zameldowania 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy Kredytu numer #nr umowy # z dnia #data zawarcia umowy#, 

udzielonego mi przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.  

Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę 

przesłać na rachunek bankowy:  

Nazwa Banku i numer rachunku………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 ___________________________ 

data i podpis Kredytobiorcy 

 


