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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.1.

„Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”, zwany dalej Regulaminem określa zasady udzielania przez Bank Kredytu Samochodowego,
zwanego dalej Kredytem, Firmom określonym w „Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

2.

Niniejszy Regulamin zastępuje z dniem jego wejścia w życie „Regulamin udzielania Kredytu na zakup środków
transportu powyżej 3,5 tony dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
W sprawach nieuregulowanych w umowie kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony, niniejszym
Regulaminie oraz w „Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych
rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.

2.

II. PODSTAWOWE ZASADY KREDYTU
§2.1.

2.
3.
4.
§3.1.

2.
3.
4.

5.

Bank może udzielić Kredytu Wnioskodawcy z przeznaczeniem na:
1) zakup nowego lub używanego (w tym sprowadzonego z zagranicy) środka transportu o masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony,
2) refinansowanie nakładów wymienionych w pkt 1) poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku o kredyt,
3) refinansowanie kredytu na zakup środka transportu określonego w pkt 1) w innym banku.
Kredyt przeznaczony na refinansowanie kredytu z innego banku może być udzielony pod warunkiem, że
dotychczasowy kredyt jest obsługiwany terminowo.
Kredyt udzielany jest w złotych lub może być waloryzowany kursem określonej waluty wymienialnej, wskazanej
na stronie internetowej Banku.
Kredyt waloryzowany udzielany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na dostępną dla Kredytu, wybraną
przez Kredytobiorcę walutę. Przeliczenie Kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej
waluty z tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
Kursy
kupna/sprzedaży
walut
publikowane
w
tabeli
kursowej
Banku,
stosowane
do
uruchomienia/spłaty/przewalutowania kredytów waloryzowanych podawane są do wiadomości za pośrednictwem:
1) strony internetowej Banku,
2) BOK,
3) sieci placówek.
Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja
o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem
czynników wymienionych w ust. 4.
Wysokość spreadu walutowego występującego dla poszczególnych walut wymienialnych publikowana jest za
pośrednictwem strony internetowej Banku
Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem
poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.
O zmianie zasad określania sposobów i terminów ustalania kursów kupna/sprzedaży walut oraz spreadu
walutowego Bank powiadomi Kredytobiorcę na piśmie albo za pomocą elektronicznych nośników informacji, a w
szczególności przez serwis transakcyjny dostępny za pośrednictwem strony internetowej Banku.

III. ZABEZPIECZENIA
§4.1

2.
§5 .
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Każdorazowo prawnym zabezpieczeniem udzielonego Kredytu są zabezpieczenia obligatoryjne wskazane w
„Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”,
oraz:
1) przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytowanego środka transportu, na warunkach określonych w umowie
przewłaszczenia, lub
2) zastaw rejestrowy na kredytowanym środku transportu, na warunkach określonych w umowie zastawu,
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC na Bank.
Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia Kredytu oprócz zabezpieczeń określonych w ust. 1, może
także podjąć decyzję o przyjęciu innego prawnego zabezpieczenia spłaty Kredytu.
W przypadku zabezpieczenia środka transportu w formie:
1) przewłaszczenia na Bank udziału w prawie własności kredytowanego środka transportu wynoszącego 49/100
tego prawa, Kredytobiorca zobowiązuje się do zarejestrowania/przerejestrowania kredytowanego środka
transportu na Kredytobiorcę z ujawnieniem współwłasności Banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
2) zastawu rejestrowego na kredytowanym środku transportu Kredytobiorca przedkłada w Banku odpis z
Rejestru zastawów wraz z dowodem rejestracyjnym środka transportu i dokonaną w nim adnotację o
ustanowieniu zastawu, opatrzoną pieczęcią i podpisem urzędu dokonującego wpis, w terminie do 21 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o wpisaniu zastawu do Rejestru.

Kredytobiorca zobowiązuje się do złożenia w depozycie Banku karty pojazdu do czasu okazania w Banku adnotacji
w dowodzie rejestracyjnym o przewłaszczeniu/zastawie rejestrowym (w przypadku, gdy środek transportu kartę
posiada).
§6.

Kredytobiorca ponosi wszelkie koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem, zwolnieniem i zmianą prawnego
zabezpieczenia spłaty Kredytu, w tym:
1)
koszty związane z udzieleniem informacji przez centralny organ prowadzący Sądowy Rejestr Zastawów,
2)
zmianę danych w Sądowym Rejestrze Zastawów,
3)
wydania zaświadczenia i odpisów,
4)
kosztów opłat skarbowych poniesionych w związku z zawartą umową,
5)
koszty ubezpieczenia OC i AC środka transportu.

IV. ZAWARCIE UMOWY KREDYTU I POSTAWIENIE KREDYTU DO DYSPOZYCJI
§7.1. Kredyt udzielany jest na okres określony w umowie kredytu, z tym, że maksymalny okres kredytowania nie może
być dłuższy niż 84 miesiące.
2. W przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest używany środek transportu suma okresu kredytowania i wieku
środka transportu nie może przekroczyć 180 miesięcy dla przyczep i naczep oraz 120 miesięcy dla pozostałych
środków transportu, z zastrzeżeniem ust.1.
§8.

Bank uruchamia Kredyt po:
1) zawarciu umowy kredytu zgodnie z jej treścią,
2) zawarciu umów zabezpieczeń,
3) wniesieniu przez Kredytobiorcę wymaganych opłat i prowizji, jeśli nie są kredytowane,
4) spełnieniu warunków zawartych w umowie kredytu,
5) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu określonych w umowie kredytu,
6) przedstawieniu w Banku tymczasowego dowodu rejestrowego z zastrzeżeniem, że tymczasowy dowód
rejestracyjny nie będzie zawierał wpisów warunkujących wydanie stałego dowodu rejestracyjnego.

V. SPŁATA KREDYTU
§9.1 Spłata Kredytu może odbywać się za pośrednictwem rachunku bieżącego lub rachunku kredytowego, zgodnie z
decyzją Kredytobiorcy.
2. Rachunek bieżący prowadzony jest przez Bank zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia bankowych
rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
3. Rachunek kredytowy prowadzony jest przez Bank na rzecz Kredytobiorcy w okresie posiadania Kredytu. Rachunek
ten służy do:
1)
wypłaty środków z Kredytu,
2)
spłaty i obsługi Kredytu, jeśli spłata nie następuje z rachunku bieżącego.
Dysponowanie rachunkiem kredytowym ograniczone jest wyłącznie do czynności związanych z obsługą Kredytu.
4. Kredytobiorca może dokonywać zmian rachunku do spłaty Kredydu.
§10.1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wobec Kredytobiorców nieposiadających rachunku
bieżącego, którzy uzyskują dostęp do Kredytu za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli
Funkcjonalności Kanałów Dostępu.
2. Korzystanie z kanałów dostępu innych niż placówka Banku wymaga uprzedniej ich aktywacji, która dokonana jest
po poprawnej identyfikacji osoby uprawnionej do uzyskania dostępu.
3. Identyfikacja następuje przy pomocy:
1)
identyfikatora podstawowego – niepowtarzalnego, poufnego numeru identyfikacyjnego otrzymanego od Banku
po poprawnej weryfikacji tożsamości,
lub
2)
identyfikatora dodatkowego – identyfikatora, umożliwiającego identyfikację przedsiębiorcy, wspólnika spółki
po poprawnej aktywacji kanału dostępu z wykorzystaniem identyfikatora podstawowego. Identyfikator
dodatkowy ma formę niepowtarzalnego, poufnego identyfikatora ustalonego przez osobę uprawnioną,
oraz
3)
hasła – ustalanego po otrzymaniu identyfikatora podstawowego odrębnie w przypadku dostępu do Kredytu za
pośrednictwem BOK z wykorzystaniem połączenia telefonicznego oraz odrębnie w przypadku dostępu do
Kredytu za pośrednictwem serwisu transakcyjnego i BOK z wykorzystaniem połączenia video, audio lub czatu.
4. Posługiwanie się przez Kredytobiorcę identyfikatorem dodatkowym nie zwalania go z obowiązku podania, na każde
żądanie Banku identyfikatora podstawowego.
5. Błędne wprowadzenie identyfikatora, hasła lub udzielenie błędnych odpowiedzi na zadawane pytania
identyfikacyjne w procesie aktywacji dostępu do kanałów dostępu może spowodować zablokowanie kanałów
dostępu lub przerwanie procesu aktywacji. Odblokowanie kanałów dostępu możliwe jest za pośrednictwem
wskazanych przez Bank kanałów dostępu, w szczególności przez BOK i stronę internetową. Zablokowanie kanału
nie powoduje blokady dostępu do Kredytu za pośrednictwem pozostałych kanałów.
6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora (podstawowego i dodatkowego) a
także haseł do kanałów dostępu przez osoby trzecie.
7. W przypadku utraty lub wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie hasła do kanału
dostępu przedsiębiorca, wspólnik spółki jest zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło lub zablokować kanał dostępu
w placówkach Banku, za pośrednictwem BOK lub strony internetowej.
8. Kredytobiorca powinien wylogować się z danego kanału dostępu (np. przerwać połączenie) po zakończeniu
transakcji, przed opuszczeniem miejsca umożliwiającego bezpośredni osobisty nadzór danego kanału dostępu oraz
zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.
9. Dyspozycje wchodzące w zakres obsługi Kredytu Kredytobiorca może uzyskać i złożyć:
1)
w placówce Banku,
2)
za pośrednictwem BOK,
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3)
za pośrednictwem sieci Internet,
10. Dyspozycje Kredytobiorcy złożone w placówce Banku wymagają potwierdzenia tożsamości oraz własnoręcznego
podpisu złożonego pod dyspozycją.
11. Dyspozycje Kredytobiorcy realizowane za pośrednictwem innych kanałów dostępu, poza placówką, mogą wymagać
dodatkowej identyfikacji osoby uprawnionej.
12. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co
do jej autentyczności lub zgodności z przepisami.
13. Za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę wygenerowaną przez bankowy system obsługi Kredytobiorcy.
14. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Kredytobiorcę
warunków wskazanych powyżej.
§ 11

Kredyt może być spłacany w następujących wariantach spłaty określonych w umowie kredytu:
1) raty równe,
2) raty malejące.

§12.1 Kredyt waloryzowany może być spłacany w dwojaki sposób:
1) w złotych polskich, w sposób określony w ust. 2, lub
2) bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, w sposób określony w ust. 5
2. Spłata Kredytu w złotych oznacza, że wysokość każdej raty Kredytu waloryzowanego kursem przyjętej waluty
określana jest w walucie, natomiast jej spłata dokonywana jest w złotych po uprzednim jej przeliczeniu
(pomnożeniu) wg kursu sprzedaży danej waluty, określonym w tabeli kursowej Banku obowiązującym na dzień
spłaty z godz. 14:50. Wysokość rat Kredytu waloryzowanego wyrażona w złotych, ulega comiesięcznej modyfikacji
w zależności od wysokości kursu sprzedaży waluty waloryzacji Kredytu.
3. Kredytobiorca może dokonywać zmiany waluty spłaty Kredytu waloryzowanego w okresie obowiązywania umowy
kredytu.
4. Każdorazowa zmiana waluty spłaty Kredytu waloryzowanego dokonywana jest na podstawie dyspozycji zmiany
waluty spłaty złożonej przez każdego Kredytobiorcę/Reprezentanta Kredytobiorcy w dowolnym momencie
obowiązywania umowy kredytu w sposób uzgodniony z Bankiem, w szczególności za pośrednictwem serwisu
transakcyjnego Banku dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź telefonicznie poprzez BOK lub pisemnie
w sieci placówek Banku.
5. Spłata Kredytu waloryzowanego bezpośrednio w walucie waloryzacji odbywa się bez przeliczenia wysokości spłaty
na złote i jest możliwa tylko z rachunku walutowego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank w walucie waloryzacji
Kredytu.
6. Spłata Kredytu w walucie waloryzacji dla kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytu zawartej przed 26
sierpnia 2011 r., a które nie są spłacane w walucie waloryzacji, jest możliwa po zawarciu aneksu do umowy
kredytu określającego zasady spłaty kredytu w walucie waloryzacji.
7. Bank zapewnia Kredytobiorcy możliwość dokonywania zmian waluty spłaty Kredytu waloryzowanego dowolną ilość
razy w okresie obowiązywania umowy kredytu. Zmiana waluty spłaty Kredytu jest nieodpłatna.
8. W całym okresie posiadania Kredytu waloryzowanego Kredytobiorca zobowiązany jest do prowadzenia rachunku
walutowego w walucie waloryzacji Kredytu.
9. Rachunek walutowy, z którego następuje spłata Kredytu w walucie waloryzacji prowadzony jest przez Bank
bezpłatnie w całym okresie obowiązywania umowy kredytu i nie może zostać zamknięty. Po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą wówczas taryfą prowizji i
opłat.
§13.1

Zasady dokonywania wpłat na rachunek walutowy określa „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych
rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
2. Wpłaty dokonywane w celu realizacji postanowień umowy kredytu z tytułów innych niż spłata raty kredytowej, a w
szczególności opłaty z tytułu ubezpieczeń oraz opłaty i prowizje związane z wykonywaniem umowy kredytu i jego
obsługą powinny być uiszczane przez Kredytobiorcę w złotych na rachunek wskazany w umowie kredytu lub
aneksie do umowy kredytu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14. Umowa kredytu może być wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach określonych w jej treści.
§15. Umowa kredytu ulega rozwiązaniu z dniem:
1) upływu terminu, na który została zawarta,
2) upływu terminu jej wypowiedzenia,
3) całkowitej spłaty należności z niej wynikających,
4) powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci ostatniego z Kredytobiorców.
§16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część „Ogólnego Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie
postanowienia „Ogólnego Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”.
§17. Niniejszy Regulamin – zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego ma charakter wiążący.
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