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PUBLIC 

Niniejszy Regulamin udzielania kredytów  i pożyczek 

hipotecznych przez HSBC France (Spółka Akcyjna) 

Oddział w  Polsce, z siedzibą w  Warszawie, przy 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszaw a, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajow ego Rejestru 

Sądow ego przez Sąd Rejonow y dla m.st. Warszawy 

w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądow ego, pod numerem KRS 

0000757904,o numerze NIP 107-00-41-832, będący 

oddziałem HSBC France, francuskiej spółki akcyjnej 

(société anonyme) o kapitale zakładow ym EUR 

491 155 980  (w  pełni opłaconym), z siedzibą przy 

Avenue des Champs Elysées 103, 75008 Paryż, 

Francja, zarejestrowanej w  Paryskim Rejestrze 

Handlow ym i Spółek (Registre du Commerce et des 

Societas) pod numerem 775 670 284, o polskim 
numerze NIP 107-00-41-803 (Bank) i zaw iera 

postanow ienia dotyczące udzielania przez Bank 

kredytów  i pożyczek hipotecznych osobom 

f izycznym. 

1.2. Umow y Hipotecznego Kredytu 

Refinansow ego 
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Regulamin nie ma zastosowania do umów  

kredytu zaw ieranych z udziałem konsumentów  

udzielanych w  kw ocie niższej lub rów nej 80.000 

złotych lub rów nowartości tej kw oty w  w alucie 

innej niż złoty oraz umów  kredytu 

konsumenckiego w  rozumieniu ustawy z dnia 20 

lipca 2001 r. o kredycie kon-sumenckim (Dz.U. nr 

100, poz. 1081 ze zm.). 
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W niniejszym Regulaminie w szelkie odniesienia 

do liczby mnogiej obejmują także liczbę pojedyn-

czą i odw rotnie. 

1 

Z zastrzeżeniem par. 2, niniejszy Regulamin sto-

suje się do w szystkich umów  o kredyt zabezpie-

czonych hipoteką, w  tym: 

1.1. Umow y Kredytu Hipotecznego na 

Zakup Nieruchomości na Rynku Wtórnym, 

A. PRZEPISY 
WSTĘPNE 

4 



PUBLIC 

Budynek Mieszkalny oznacza budynek przezna-

czony na stały pobyt ludzi, co do którego zostało 

w ydane pozw olenie na użytkow anie lub jeżeli nie 

jest w ymagane pozw olenie, nie zgłoszono sprze-

ciw u po zgłoszeniu zakończenia budow y. 

Centrum Telefoniczne oznacza telefoniczne cen-

trum obsługi klienta, z którym można się połączyć 

pod numerem telefonu + 48 22 314 04  97*. 

Data Płatności Raty w skazany przez Kredy-

tobiorcę w e Wniosku o kredyt dzień miesiąca, w  

którym nastąpi obciążenie rachunku Kredyto-

biorcy ratą Kredytu. Data Płatności Raty stanowi 

ostatni dzień Okresu Odsetkow ego. Jeżeli ostatni 

dzień Okresu Odsetkow ego nie jest Dniem Ro-

boczym, w ówczas rata płatna jest następnego 

Dnia Roboczego przypadającego po ostatnim dniu 

danego Okresu Odsetkow ego. 

Data Wypłaty oznacza datę obciążenia rachunku 

Banku kw otą Kredytu. 

Dokument Zabezpieczenia oznacza każdy do-

kument zaw ierający ośw iadczenie w oli Kredyto-

biorcy mający na celu ustanow ienia Zabezpiecze-

nia na rzecz Banku. 

Harmonogram Spłaty oznacza tabelę zaw iera-

jącą daty spłaty oraz w ysokość każdej raty 

Kredytu w raz z należnymi odsetkami, i opłatami. 

Kredyt oznacza każdy kredyt określony w  części 

A pkt 1.1 Regulaminu udzielony przez Bank. 

Kredytobiorca oznacza Wnioskodaw cę lub Wnio-

skodaw ców  , który/rzy zaw arł/li z Bankiem Umow ę 

Kredytu. 

Kwartał oznacza kw artał kalendarzow y. 

Lokal Mieszkalny oznacza lokal stanow iący od-

rębną w łasność przysługującą Sprzedaw cy albo 

Kredytobiorcy, lub będący przedmiotem w łasnoś-

ciow ego spółdzielczego praw a do lokalu przysłu-

gującego Sprzedaw cy albo Kredytobiorcy, prze-

znaczony na stały pobyt ludzi. 

Marża Banku oznacza w yrażoną w punktach pro-

centow ych stopę określoną w  Umow ie Kredytu. 

B. DEFINICJE O ile w  Umow ie Kredytu nie postanow iono ina-         Dzień Roboczy oznacza każdy dzień (poza sobotą, 
czej, użyte w  niniejszym Regulaminie określenia     niedzielą i dniami ustaw ow o w olnymi od pracy), 

mają następujące znaczenie:                                     w  którym Bank prow adzi zw ykłą działalność. 
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Marża Banku za Zwiększone Ryzyko oznacza 

w yrażoną w  punktach procentow ych stopę okre-

śloną w  Umow ie Kredytu, o ktÓrą Bank pow iększa 

należne mu oprocentow anie Kredytu w  okresie od 

Daty Wypłaty do pierw szego Dnia Roboczego po 

dostarczeniu przez Kredytobiorcę Bankow i 

oryginalnego odpisu z księgi w ieczystej dla Nie-

ruchomości, potw ierdzającego dokonanie praw o-

mocnego w pisu hipoteki kaucyjnej obciążającej 

kredytow aną Nieruchomość na rzecz Banku na 

zabezpieczenie spłaty Kredytu. 

Nieruchomość oznacza działkę gruntu, do ktÓrej 

praw o w łasności lub praw o użytkow ania w ieczy-

stego przysługuje Sprzedaw cy albo Kredytobiorcy, 

zabudow aną Budynkiem Mieszkalnym albo Lokal 

Mieszkalny, albo Budynek Mieszkalny, do ktÓrego 

Sprzedaw cy albo Kredytobiorcy przysługuje w łas-

nościow e spÓłdzielcze praw o do domu jednoro-

dzinnego, położoną na terytorium Rzeczypospoli-tej 

Polskiej, określoną w  Umow ie. 

Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, 

w ykonująca w  jego imieniu i na jego rzecz czynno-

ści do ktÓrych upraw niony jest Bank. 

Okres Kredytowania okres od Daty Wypłaty do 

całkow itej spłaty Kredytu. 

Okres Odsetkowy oznacza okres, w  ktÓrym na-

liczane są odsetki od Kredytu, określony zgodnie 

z pkt. 6.1 Regulaminu.  
Rozporządzenie BMR oznacza Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 

z dnia 8 czerw ca 2016r. w  spraw ie indeksów  

stosow anych, jako w skaźniki referencyjne w  

instrumentach finansow ych i umow ach 

f inansow ych lub do pomiaru w yników  funduszy 

inw estycyjnych i zmieniające dyrektywy 

2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 

(UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 173 z dnia 29 

czerw ca 2016 r.) 
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Ostateczna Data Spłaty oznacza datę w skazaną 

w  Umow ie Kredytu, w  której Kredytobiorca zobo-

w iązany jest zapłacić Bankow i ostatnią ratę Kre-

dytu w raz z odsetkami, opłatami, prow izjami i po-

zostałymi naliczonymi kosztami. 

Prawo Bankowe oznacza ustaw ę z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. Praw o Bankow e (Dz.U. z 2002 r. nr 72, 

poz. 665 ze zm.). 

Raty Malejące oznacza raty Kredytu w raz z od-

setkami określone w  następujący sposÓb: kapi-tał 

Kredytu spłacany jest w  rÓw nej w ysokości w  

każdym Okresie Odsetkow ym, a kw ota odse-tek 

naliczana jest od faktycznego zadłużenia i jest 

płatna w  każdym Okresie Odsetkow ym, w  wy-

sokości proporcjonalnej do pozostałego okresu 

kredytow ania. 

Raty Równe oznacza raty spłaty Kredytu w raz z 

odsetkami określone w  ten sposÓb, że każda rata 

kapitałow o-odsetkow a pozostała do spłaty ma 

rÓw ną w ysokość, przy czym w  miarę spłaty 

zadłużenia udział odsetek w  racie Kredytu będzie 

malał, a kapitału w zrastał. 

Regulamin Programu oznacza regulamin w ska-

zany w  Umow ie Kredytu, przew idujący szcze-

gólne w arunki udzielenia Kredytu, w  tym w yso-

kość opłat i prow izji. 
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Sprzedawca strona Umow y Sprzedaży, przeno-

sząca przysługujące mu praw o w łasności, spół-

dzielcze w łasnościow e praw o do lokalu lub domu 

jednorodzinnego lub użytkow anie w ieczyste Nie-

ruchomości na Kredytobiorcę. 

 

Stopa Bazowa oznacza stopę WIBOR 3M. W 

przypadku, gdy staw ka WIBOR 3M przestanie być 
publikow ana lub zostanie uznana przez w łaściwe 

organy nadzoru f inansow ego, za niezgodną z 

w arunkami Rozporządzenia BMR, Stopą Bazową 

będzie, w skazana przez Bank i podana do 

w iadomości Kredytobiorcy, stopa procentowa 

spełniająca w ymogi Rozporządzenia BMR 

określana dla trzymiesięcznych depozytów  

złotow ych, a w  braku takiego okresu na okresy 

najbardziej do niego zbliżone, a w  przypadku braku 

staw ki zgodnej z Rozporządzeniem BMR  będzie to 

stopa referencyjna Narodow ego Banku Polskiego.  

 
Strona Główna oznacza stronę internetow ą 

Banku o następującym adresie: w ww.hsbc.pl. 

Tabela Opłat i Prowizji oznacza „Tabelę Opłat i 

Prow izji HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w  

Polsce dla kredytów  i pożyczek hipotecznych” 

dostępną w  Oddziałach Banku i opublikow aną na 

Stronie Głów nej. 

Umowa Kredytu oznacza umow ę o Kredyt. 

Umowa Ogólna oznacza Umow ę Ogólną HSBC 

Premier zaw artą pomiędzy Kredytobiorcą a 

Bankiem. 

Umowa Przedwstępna oznacza umow ę przed-

w stępną nabycia Nieruchomości. 

 

Umowa Sprzedaży oznacza umow ę przenie-sienia 

praw a w łasności, prawa użytkowania wie-czystego 

lub spółdzielczego w łasnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego albo spółdzielczego w łasnościowego 

praw a do domu jednorodzin-nego przysługującego 

do Nieruchomości, zaw artą 

http://www.hsbc.pl/
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w  formie aktu notarialnego przez Kredytobiorcę ze 

Sprzedaw cą Nieruchomości. 

 

Wcześniejsza Całkowita Spłata oznacza spłatę 

całej kw oty Kredytu w raz z odsetkami oraz 

w szystkimi prow izjami, opłatami i kosztami należ-

nymi Bankow i na podstaw ie Umow y Kredytu oraz 

Tabeli Opłat i Prow izji, naliczonymi do dnia w cześ-

niejszej całkow itej spłaty, następującą przed Osta-

teczną Datą Spłaty. 

 

Wcześniejsza Częściowa Spłata oznacza spłatę 

niew ymagalnego kapitału niż w ynikająca aktual-

nego Harmonogramu Spłaty, jeżeli Kredytobiorca 

nie posiada innych w ymagalnych zobow iązań wy-

nikających z Umow y. 

 

Wcześniejsza Spłata oznacza Wcześniejszą 

Całkow itą Spłatę lub Wcześniejszą Częściową 

Spłatę. 

 
WIBOR 3M” oznacza stopę procentową 

Warsaw  Interbank Offered Rate ustaloną przez 

GPW Benchmark SA. dla 3 miesięcznych 

depozytów  w  złotych polskich (lub następcę tego 

podmiotu, jako administratora stopy Warsaw  

Interbank Offered Rate), podaną na odpow iedniej 

stronie serw isu Thomson Reuters. 

7 



PUBLIC 

Wniosek o Kredyt oznacza w niosek o udzielenie 

kredytu złożony przez Wnioskodaw cę w  formie 

w ymaganej przez Bank. 

Wniosek o Wypłatę oznacza w niosek o w ypłatę 

Kredytu, złożony zgodnie z w zorem stanow iącym 

załącznik do Umow y Kredytu. 

Wnioskodawca oznacza osobę fizyczną ubiega-

jącą się o Kredyt, która zaw arła Umow ę Ogólną. 

Zabezpieczenie oznacza każde zabezpieczenie 

w ierzytelności Banku z tytułu Umow y Kredytu 

określone w  Umow ie Kredytu lub w  Regulaminie. 

Zdolność Kredytowa oznacza zdolność Wnio -

skodaw cy do spłaty Kredytu w raz z odsetkami, 

prow izjami i innymi opłatami należnymi Bankow i w  

terminach ich w ymagalności. 
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1. Zasady udzielania Kredytu 
1.1 

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu na podstawie 

Umow y Kredytu oraz niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Programu, jeżeli z Umow y w ynika, że 

ma zastosowanie. W spraw ach nieuregulow anych 

Umow ą Kredytu stosuje się postanow ienia niniej-

szego Regulaminu lub Regulaminu Programu. 

1.2 

O Kredyt może ubiegać się w yłącznie Wnio-

skodaw ca. O Kredyt może rów nież ubiegać się 

w spólnie dw óch Wnioskodaw ców , jednakże w  

takim przypadku każdy Wnioskodaw ca pow i-nien 

być w spółw łaścicielem Nieruchomości. 

1.3 

W przypadku gdy Wnioskodaw ca pozostaje we 

w spólności majątkow ej małżeńskiej, Kredyt może 

zostać udzielony w yłącznie pod w arun-kiem 

zaw arcia Umow y Kredytu przez obydw oje 

w spółmałżonków . 

1.4 

W przypadku, gdy w łasność Nieruchomości lub 

upraw nienie do nabycia Nieruchomości w ynika-

jące z Umow y Przedw stępnej przysługuje w iecej 

niż jednej osobie, w ów czas Kredyt może zostać 

udzielony pod w arunkiem zaw arcia Umow y Kre-

dytu przez w szystkich w spółwłaścicieli lub w spół- 

upraw ionych do nabycia Nieruchomości 

1.5 

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu Kredytu po 

otrzymaniu kompletnego Wniosku o Kredyt w raz z 

w ymaganymi dokumentami. 

1.6 

Bank może zażądać przedłożenia dodatkow ych 

dokumentów  niezbędnych do oceny Zdolności 

Kredytow ej Wnioskodaw cy oraz stanu praw nego i 

faktycznego zabezpieczeń przez cały Okres  

Kredytow ania. 
1.7 

Złożony przez Wnioskodaw cę Wniosek o Kredyt 

oraz załączone do niego dokumenty na formula-

rzach Banku nie podlegają zw rotowi, niezależnie 

od decyzji Banku, dotyczącej udzielenia bądź nie-

udzielenia Kredytu. 
1.8 

Bank uzależnia decyzję o udzieleniu Kredytu od: 

 

1.8.1 udokumentow ania przez Wnioskodaw cę  

źródeł dochodu,  
1.8.2 oceny Zdolności Kredytow ej Wniosko -

daw cy, 

1.8.3 sposobu i w artości proponow anego 

Zabezpieczenia, w  tym w  szczególności w artości 

Nieruchomości, oraz 

C. CZĘŚĆ 
OGÓLNA 
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w idzenia ryzyka zw iązanego z udzieleniem 

Kredytu. 

1.9 

Bank zastrzega sobie praw o do podejmow ania 

działań celem potw ierdzenia praw dziwości danych 

podanych przez Wnioskodaw cę, w  szczególności 

zaw artych w e Wniosku o Kredyt oraz w  załączo-

nych do niego dokumentach. 

2. Wymagane dokumenty 
i informacje 

2.1 

Do Wniosku o Kredyt należy dołączyć dokumenty, 

których lista w  odniesieniu do każdego Kredytu jest 

dostępna w  każdym Oddziale Banku oraz w  

Centrum Telefonicznym. 

2.2 

W razie zmiany danych osobow ych Kredytobiorca 

jest zobow iązany zaw iadomić Bank o takiej 

zmianie. 
2.3 

W razie stałego zamieszkania Kredytobiorcy poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej w  chw ili pod-

pisyw ania Umow y Kredytu lub w  trakcie 

obow iązywania Umow y Kredytu, Kredytobiorca 

jest zobow iązany przedłożyć pełnomocnictw o 

w skazujące pełnomocnika dla doręczeń na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

3. Przeznaczenie Kredytu 
3.1 

Cel Kredytu określa Umow a Kredytu. 

3.2 

Kredyt może być przeznaczony na: 

3.2.1 f inansow anie nabycia Nieruchomości na 

rynku w tórnym (Kredyt Mieszkaniow y); 

3.2.2 refinansow anie zadłużenia hipotecznego w  

innym banku (Kredyt Refinansow y); 

3.3 

Kredytobiorca jest zobow iązany do w ykorzystania 

środków  uzyskanych z Kredytu w yłącznie na cel 

w skazany w  Umow ie Kredytu. 

4. Wypłata Kredytu 
4.1 

Kredyt zostanie w ypłacony Kredytobiorcy pod 

w arunkiem spełnienia przez Kredytobiorcę w szyst-

kich w arunków określonych w  Umow ie Kredytu i 

Regulaminie, w  szczególności po dostarczeniu 

w ymaganych przez Bank Dokumentów  Zabezpie-

czeń, w  tym złożeniu ośw iadczenia o poddaniu się 

egzekucji o treści i w  formie satysfakcjonującej dla 

1.8.4 innych kry ter iów is totnych z  punktu   
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Banku oraz w  terminach określonych w  Umow ie 

Kredytu i Regulaminie. 

4.2 

Wniosek o Wypłatę będzie uw ażany za praw id-

łow o złożony, jeżeli będzie podpisany przez Kre-

dytobiorcę lub Kredytobiorców  i będzie złożony na 

w zorze formularza obow iązującego w  Banku, 

stanow iącego załącznik do Umow y Kredytu. 
4.3 

Środki z Kredytu są w ypłacane na rachunek ban-

kow y prow adzony w  Banku lub przez bank z sie-

dzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 

oddział banku zagranicznego z siedzibą na tery-

torium Rzeczpospolitej Polskiej, w skazany przez 

Kredytobiorcę w e Wniosku o Wypłatę. 

4.4 

Kredyt jest w ypłacany w  złotych polskich. 

 

5. Prowizje, opłaty i koszty 
5.1 

Bank może naliczać i pobierać od Kredytobiorcy  

opłaty i prow izje w edług Tabeli Opłat i Prow izji,  

chyba że Regulamin Programu przew iduje inną 

w ysokość opłat i prow izji. 

5.2 

Kredytobiorca zobow iązany jest pokryć koszty 

zw iązane z przyznaniem Kredytu i ustanow ieniem, 

zmianą oraz zw olnieniem Zabezpieczeń określone 

w  Umow ie Kredytu, Tabeli Opłat i Prow izji lub 

Regulaminie Programu oraz koszty dochodzenia 

upraw nień Banku w ynikających z Umow y Kre-dytu, 

Regulaminu i Dokumentów  Zabezpieczeń 

w ynikające z obow iązujących przepisów prawa. W 

szczególności, zastrzeżeniem pkt. 7.2 Regu-laminu 

Kredytobiorca jest zobow iązany pokryć koszt 

Wyceny Nieruchomości przez rzeczoznawcę 

majątkow ego w skazanego przez Bank. 
5.3 

Kredytobiorca ponosi koszt podatku od czynno-ści 

cyw ilnopraw nych zw iązany z ustanow ieniem 

hipoteki kaucyjnej na Nieruchomości. 
5.4 

Bank nie ponosi odpow iedzialności za koszty 

poniesione przez Wnioskodaw cę w  zw iązku z 

w ystąpieniem do Banku o udzielenie Kredytu oraz  

zw iązane z zaw arciem Umow y Kredytu. 

5.5 

Obow iązek zapłaty podatków  od czynności cyw il-

nopraw nych w ynikających z Umow y Kredytu 

obciąża Kredytobiorcę. 
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6. Oprocentowanie Kredytu 
6.1 

O ile Umow a Kredytu lub Regulamin nie stanowi 

inaczej, każdy Okres Odsetkow y trw a miesiąc, a 

koniec każdego Okresu Odsetkow ego przypada w  

dniu odpow iadającym Dacie Płatności Raty. Jeżeli 

którykolw iek Okres Odsetkow y miałby skończyć 

się później niż Ostateczna Data Spłaty, zostanie 

on skrócony w  taki sposób, aby koniec ostatniego 

Okresu Odsetkow ego przypadał w  Ostatecznej 

Dacie Spłaty. 

6.2 

Od kw oty Kredytu niespłaconej w  terminie Ban-kowi 

przysługują odsetki za opóźnienie naliczane w edług 

stopy procentow ej określonej w  Umow ie Kredytu. 

Wysokość aktualnej stopy procentow ej odsetek za 

opóźnienie jest ponadto dostępna w  każdym 

Oddziale Banku, w  Centrum Telefonicz-nym oraz na 

Stronie Głów nej. Odsetki za opóźnie-nie naliczane 

są za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zabezpieczenia 
7.1  

Kredytobiorca zobow iązany jest do ustanow ienia 

Zabezpieczenia zgodnie z postanow ieniami 

Umow y Kredytu. 
7.2 

Bank może w  każdym czasie żądać Wyceny  

w artości Nieruchomości stanow iącej zabezpie-

czenie przez w skazanego przez Bank rzeczo-

znaw cę. Koszty jednej Wyceny rocznie ponosi 

Kredytobiorca. 

 

7.3 

W przypadku całkow itej spłaty Kredytu Bank w  

terminie 14 Dni Roboczych przygotuje dokumenty  

potw ierdzające zw olnienie w szelkich Zabezpie-

czeń i prześle je Kredytobiorcy pocztą. Po w cześ-

niejszym uzgodnieniu Kredytobiorca może rów -

nież odebrać pow yższe dokumenty w  Oddziale 

Banku. Bank prześle je na ostatnio w skazany przez 

Kredytobiorcę adres do korespondencji. 

7.4 

Jeżeli w artość Nieruchomości ujaw niona w  

ostatniej Wycenie będzie niższa od w artości 

Nieruchomości ujaw nionej w  pierw szej Wyce-nie o 

w ięcej niż 10%, Kredytobiorca na żądanie Banku 

będzie zobow iązany ustanow ić dodatkow e 

Zabezpieczenie. 

7.5 

Przez cały okres obow iązyw ania Umow y Kredytu 

Kredytobiorca jest zobow iązany: 

7.5.1 zachow ać przedmiot Zabezpieczenia, w  

tym w  szczególności Nieruchomość, w  

należytym stanie, umożliw iającym 

zaspokojenie w ierzytelności Banku z tego 

przedmiotu Zabezpieczenia; 

7.5.2 terminow o opłacać podatki i inne daniny 

publicznopraw ne należne w  zw iązku z 

Nieruchomością 

7.5.3 dostarczyć Bankow i na jego żądanie 

następujące dokumenty dotyczące Zdol- 

ności Kredytow ej Kredytobiorcy: 

a) kopię rocznego zeznania po da tkowe go, 
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b) zaśw iadczenie o osiąganych docho-

dach z umow y o pracę. 

7.5.4 umożliw ić pracow nikow i Banku lub innej 

osobie upow ażnionej przez Bank 

dokona-nie inspekcji Nieruchomości, w  

Okresie Kredytow ania, 

7.5.5 umożliw ić rzeczoznaw cy w skazanemu 

przez Bank przeprow adzenie Wyceny 

Nieruchomości, 

7.5.6 niezw łocznie poinformow ać Bank o zbyciu 

Nieruchomości, ustanow ieniu na Nieru-

chomości kolejnej hipoteki lub jakiegokol-

w iek innego obciążenia, 

7.5.7 informow ać Bank o każdym otw artym 

rachunku bankow ym oraz o każdym uzy-

skanym kredycie lub pożyczce, w termi-nie 

10 Dni Roboczych od takiego zdarze-nia. 

Obow iązek pow iadomienia o uzyska-nym 

kredycie lub pożyczce istnieje, jeżeli 

w skutek zaciągnięcia takiego kredytu lub 

pożyczki łączne zadłużenie 

Kredytobiorcyz w yłączeniem zadłużenia z 

tytułu Kre-dytu przekroczy kw otę 10 000 

złotych lub rów now artość tej kw oty w  

jakiejkolw iek w alucie lub w alutach 

obcych. 

 

8. Spłata kredytu 
8.1 

Spłata Kredytu w raz z odsetkami następuje zgod-

nie z postanow ieniami Umow y Kredytu. Każda rata 

zostanie zaokrąglona do pełnych groszy. 

8.2 

Informacja o w ysokość każdej raty Kredytu jest 

dostarczana Kredytobiorcy w  Harmonogramie 

Spłaty oraz jest dostępna w  Oddziale Banku, za 

pośrednictw em Bankow ości Internetow ej i w  

Centrum Telefonicznym. W razie pow stania 

rozbieżności pomiędzy w ysokością raty Kredytu 

określonej w  Harmonogramie Spłaty a podaną za 

pośrednictw em Bankow ości Internetow ej lub 

Centrum Telefonicznego w iążąca jest kw ota raty 

Kredytu określona w  Harmonogramie Spłaty. 
8.3 

W razie dokonania spłaty Kredytu w  innej w alu-cie 

niż złoty lub pobrania przez Bank należnej od 

Kredytobiorcy kw oty z rachunku bankow ego pro-

w adzonego w  w alucie innej niż złoty, Bank ma 

praw o do przew alutow ania kw ot spłaconych lub 

pobranych na złote po aktualnym kursie sprze-

daży danej w aluty w  Banku

 

 

 
1 

Bank może dokonać jednostronnej zmiany niniej-

szego Regulaminu w  przypadku: 

 

1.1. zmiany pow szechnie 

obow iązujących przepisów  praw a w  zakresie praw  

i obow iązków  zaw artych w  Umow ie Kredytu  lub 

Regulaminie 
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1.2     zmiany zakresu św iadczonych 

przez Bank na rzecz Kredytobiorcy usług 

zw iązanychz Umow ą Kredytu 

 

2 

O każdej  O każdej zmianie niniejszego 

Regulaminu lub Regulaminu Programu oraz 

datach ich w ejścia w  życie Kredytobiorca 
zostanie zaw iadomiony przez w ysłanie 

zmienionego Regulaminu lub Regulaminu 

Programu listem zw ykłym, chyba że w łaściw e 

przepisy praw a będą przew idywać inną 

formę. 

 
3 

W przypadku gdy Kredytobiorca nie zaakceptuje 

w prow adzonych zmian do Regulaminu lub 

Regulaminu Programu, ma praw o w ypowiedzieć 

Umow ę Kredytu informując o tym Bank w  formie 
pisemnej w  terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zaw iadomienia o zmianie Regulaminu lub 

Regulaminu Programu. Z chw ilą upływ u terminu 

w ypowiedzenia Umow a Kredytu ulega 

rozw iązaniu. Wszystkie roszczenia Banku 

w ynikające z zaw artej z Kredytobiorcą Umow y 

stają się w ymagalne. Dotyczy to w  szczególności 

spłaty Kredytu w raz z odsetkami, opłatami, 

prow izjami i innymi kosztami należnymi na 
podstaw ie niniejszej Umow y. 

 

4 

Jeżeli nastąpi zmiana jednostki w alutow ej 

uznaw anej za oficjalny środek płatniczy w  
Rzeczpospolitej Polskiej, nastąpi przeliczenie 

zadłużenia w ynikającego z Kredytów  oraz kw ot 

opłat i prow izji w ynikających z Tabeli Opłat i 

Prow izji na now e jednostki w alutow e po kursie ofi 

cjalnym, w ynikającym z przepisów  praw a. 
 

 

5 

Wszelkie odniesienia w  Umow ie Kredytu, 

Regulaminie, Tabeli Opłat i Prow izji do złotych 

polskich będą zmienione na odniesienia do now ej 
jednostki w alutow ej uznaw anej za ofi cjalny 

środek płatniczyw  Rzeczpospolitej Polskiej.

D. 
POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE 
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                                                        Dodatkow e informacje uzyskasz dzw oniąc na numer 

+48 22 314 04 97* 
                                         Centrum Telefoniczne jest czynne od poniedziałku do piątku                           

od 9:00 do 16:00  

* Koszt połączenia na numer stacjonarny - według stawek operatora
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