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A. PRZEPISY
WSTĘPNE

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 Warszawa, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000757904,o numerze NIP 107-00-41-832, będący
oddziałem HSBC France, francuskiej spółki akcyjnej
(société anonyme) o kapitale zakładowym EUR
450 250 220 (w pełni opłaconym), z siedzibą przy
Avenue des Champs Elysées 103, 75008 Paryż,
Francja, zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze
Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des
Societas) pod numerem 775 670 284, o polskim
numerze NIP 107-00-41-803 (Bank) i zawiera
postanowienia dotyczące udzielania przez Bank
kredytów i pożyczek hipotecznych osobom
fizycznym.
1
Z zastrzeżeniem par. 2, niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umÓw o kredyt zabezpieczonych hipoteką, w tym:
1.1. Umowy Kredytu Hipotecznego na
Zakup Nieruchomości na Rynku Wtórnym,
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1.2. Umowy Hipotecznego Kredytu
Refinansowego
2
Regulamin nie ma zastosowania do umów
kredytu zawieranych z udziałem konsumentów
udzielanych w kwocie niższej lub równej 80.000
złotych lub równowartości tej kwoty w walucie
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.).
3
W niniejszym Regulaminie wszelkie odniesienia
do liczby mnogiej obejmują także liczbę pojedynczą i odwrotnie.

B. DEFINICJE

O ile w Umowie Kredytu nie postanowiono inaczej, użyte w niniejszym Regulaminie określenia
mają następujące znaczenie:

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień (poza sobotą,
niedzielą i dniami ustawowo wolnymi od pracy),
w którym Bank prowadzi zwykłą działalność.

Budynek Mieszkalny oznacza budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi, co do którego zostało
wydane pozwolenie na użytkowanie lub jeżeli nie
jest wymagane pozwolenie, nie zgłoszono sprzeciwu po zgłoszeniu zakończenia budowy.

Harmonogram Spłaty oznacza tabelę zawierającą daty spłaty oraz wysokość każdej raty
Kredytu wraz z należnymi odsetkami, i opłatami.

Centrum Telefoniczne oznacza telefoniczne centrum obsługi klienta, z którym można się połączyć
pod numerem telefonu + 48 22 314 04 97 *.
Data Płatności Raty wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku o kredyt dzień miesiąca, w
którym nastąpi obciążenie rachunku Kredytobiorcy ratą Kredytu. Data Płatności Raty stanowi
ostatni dzień Okresu Odsetkowego. Jeżeli ostatni
dzień Okresu Odsetkowego nie jest Dniem Roboczym, wówczas rata płatna jest następnego
Dnia Roboczego przypadającego po ostatnim dniu
danego Okresu Odsetkowego.
Data Wypłaty oznacza datę obciążenia rachunku
Banku kwotą Kredytu.

Kredyt oznacza każdy kredyt określony w części
A pkt 1.1 Regulaminu udzielony przez Bank.
Kredytobiorca oznacza Wnioskodawcę lub Wnioskodawców , który/rzy zawarł/li z Bankiem Umowę
Kredytu.
Kwartał oznacza kwartał kalendarzowy.
Lokal Mieszkalny oznacza lokal stanowiący odrębną własność przysługującą Sprzedawcy albo
Kredytobiorcy, lub będący przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przysługującego Sprzedawcy albo Kredytobiorcy, przeznaczony na stały pobyt ludzi.
Marża Banku oznacza wyrażoną w punktach procentowych stopę określoną w Umowie Kredytu.

Dokument Zabezpieczenia oznacza każdy dokument zawierający oświadczenie woli Kredytobiorcy mający na celu ustanowienia Zabezpieczenia na rzecz Banku.
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Marża Banku za Zwiększone Ryzyko oznacza
wyrażoną w punktach procentowych stopę określoną w Umowie Kredytu, o ktÓrą Bank powiększa
należne mu oprocentowanie Kredytu w okresie od
Daty Wypłaty do pierwszego Dnia Roboczego po
dostarczeniu przez Kredytobiorcę Bankowi
oryginalnego odpisu z księgi wieczystej dla Nieruchomości, potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki kaucyjnej obciążającej
kredytowaną Nieruchomość na rzecz Banku na
zabezpieczenie spłaty Kredytu.
Nieruchomość oznacza działkę gruntu, do ktÓrej
prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przysługuje Sprzedawcy albo Kredytobiorcy,
zabudowaną Budynkiem Mieszkalnym albo Lokal
Mieszkalny, albo Budynek Mieszkalny, do ktÓrego
Sprzedawcy albo Kredytobiorcy przysługuje własnościowe spÓłdzielcze prawo do domu jednorodzinnego, położoną na terytorium Rzeczypospoli-tej
Polskiej, określoną w Umowie.
Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku,
wykonująca w jego imieniu i na jego rzecz czynności do ktÓrych uprawniony jest Bank.
Okres Kredytowania okres od Daty Wypłaty do
całkowitej spłaty Kredytu.
Okres Odsetkowy oznacza okres, w ktÓrym naliczane są odsetki od Kredytu, określony zgodnie
z pkt. 6.1 Regulaminu.
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Rozporządzenie BMR oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011
z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów
stosowanych, jako wskaźniki referencyjne w
instrumentach
finansowych
i
umowach
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy
inwestycyjnych
i
zmieniające
dyrektywy
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie
(UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 173 z dnia 29
czerwca 2016 r.)

Ostateczna Data Spłaty oznacza datę wskazaną
w Umowie Kredytu, w której Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić Bankowi ostatnią ratę Kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i pozostałymi naliczonymi kosztami.
Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72,
poz. 665 ze zm.).
Raty Malejące oznacza raty Kredytu wraz z odsetkami określone w następujący sposÓb: kapi-tał
Kredytu spłacany jest w rÓwnej wysokości w
każdym Okresie Odsetkowym, a kwota odse-tek
naliczana jest od faktycznego zadłużenia i jest
płatna w każdym Okresie Odsetkowym, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu
kredytowania.
Raty Równe oznacza raty spłaty Kredytu wraz z
odsetkami określone w ten sposÓb, że każda rata
kapitałowo-odsetkowa pozostała do spłaty ma
rÓwną wysokość, przy czym w miarę spłaty
zadłużenia udział odsetek w racie Kredytu będzie
malał, a kapitału wzrastał.
Regulamin Programu oznacza regulamin wskazany w Umowie Kredytu, przewidujący szczególne warunki udzielenia Kredytu, w tym wysokość opłat i prowizji.
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Sprzedawca strona Umowy Sprzedaży, przenosząca przysługujące mu prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu
jednorodzinnego lub użytkowanie wieczyste Nieruchomości na Kredytobiorcę.

Stopa Bazowa oznacza stopę WIBOR 3M. W
przypadku, gdy stawka WIBOR 3M
przestanie być publikowana lub zostanie
uznana przez właściwe organy nadzoru
finansowego, za niezgodną z warunkami
Rozporządzenia BMR, Stopą Bazową będzie,
wskazana przez Bank i podana do
wiadomości
Kredytobiorcy,
stopa
procentowa
spełniająca
wymogi
Rozporządzenia
BMR
określana
dla
trzymiesięcznych depozytów złotowych, a w
braku takiego okresu na okresy najbardziej
do niego zbliżone, a w przypadku braku
stawki zgodnej z Rozporządzeniem BMR
będzie to stopa referencyjna Narodowego
Banku Polskiego.
Strona Główna oznacza stronę internetową
Banku o następującym adresie: www.hsbc.pl.
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Tabela Opłat i Prowizji oznacza „Tabelę Opłat i
Prowizji HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w
Polsce dla kredytów i pożyczek hipotecznych”
dostępną w Oddziałach Banku i opublikowaną na
Stronie Głównej.
Umowa Kredytu oznacza umowę o Kredyt.
Umowa Ogólna oznacza Umowę Ogólną HSBC
Premier zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a
Bankiem.
Umowa Przedwstępna oznacza umowę przedwstępną nabycia Nieruchomości.
Umowa Sprzedaży oznacza umowę przenie-sienia
prawa własności, prawa użytkowania wie-czystego
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego
prawa do domu jednorodzin-nego przysługującego
do Nieruchomości, zawartą

w formie aktu notarialnego przez Kredytobiorcę ze
Sprzedawcą Nieruchomości.
Wcześniejsza Całkowita Spłata oznacza spłatę
całej kwoty Kredytu wraz z odsetkami oraz
wszystkimi prowizjami, opłatami i kosztami należnymi Bankowi na podstawie Umowy Kredytu oraz
Tabeli Opłat i Prowizji, naliczonymi do dnia wcześniejszej całkowitej spłaty, następującą przed Ostateczną Datą Spłaty.
Wcześniejsza Częściowa Spłata oznacza spłatę
niewymagalnego kapitału niż wynikająca aktualnego Harmonogramu Spłaty, jeżeli Kredytobiorca
nie posiada innych wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy.
Wcześniejsza Spłata oznacza Wcześniejszą
Całkowitą 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 odpowiedniej
stronie serwisu Thomson Reuters.
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Wniosek o Kredyt oznacza wniosek o udzielenie
kredytu złożony przez Wnioskodawcę w formie
wymaganej przez Bank.
Wniosek o Wypłatę oznacza wniosek o wypłatę
Kredytu, złożony zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do Umowy Kredytu.
Wnioskodawca oznacza osobę fizyczną ubiegającą się o Kredyt, która zawarła Umowę Ogólną.
Zabezpieczenie oznacza każde zabezpieczenie
wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu
określone w Umowie Kredytu lub w Regulaminie.
Zdolność Kredytowa oznacza zdolność Wnioskodawcy do spłaty Kredytu wraz z odsetkami,
prowizjami i innymi opłatami należnymi Bankowi w
terminach ich wymagalności.
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C. CZĘŚĆ
OGÓLNA

1. Zasady udzielania Kredytu
1.1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu na podstawie
Umowy Kredytu oraz niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Programu, jeżeli z Umowy wynika, że
ma zastosowanie. W sprawach nieuregulowanych
Umową Kredytu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Programu.
1.2
O Kredyt może ubiegać się wyłącznie Wnioskodawca. O Kredyt może również ubiegać się
wspólnie dwóch Wnioskodawców, jednakże w
takim przypadku każdy Wnioskodawca powi-nien
być współwłaścicielem Nieruchomości.
1.3
W przypadku gdy Wnioskodawca pozostaje we
wspólności majątkowej małżeńskiej, Kredyt może
zostać udzielony wyłącznie pod warun-kiem
zawarcia Umowy Kredytu przez obydwoje
współmałżonków.
1.4
W przypadku, gdy własność Nieruchomości lub
uprawnienie do nabycia Nieruchomości wynikające z Umowy Przedwstępnej przysługuje wiecej
niż jednej osobie, wówczas Kredyt może zostać
udzielony pod warunkiem zawarcia Umowy Kredytu przez wszystkich współwłaścicieli lub współuprawionych do nabycia Nieruchomości

1.5
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu Kredytu po
otrzymaniu kompletnego Wniosku o Kredyt wraz z
wymaganymi dokumentami.
1.6
Bank może zażądać przedłożenia dodatkowych
dokumentów niezbędnych do oceny Zdolności
Kredytowej Wnioskodawcy oraz stanu prawnego i
faktycznego zabezpieczeń przez cały Okres
Kredytowania.
1.7
Złożony przez Wnioskodawcę Wniosek o Kredyt
oraz załączone do niego dokumenty na formularzach Banku nie podlegają zwrotowi, niezależnie
od decyzji Banku, dotyczącej udzielenia bądź nieudzielenia Kredytu.
1.8
Bank uzależnia decyzję o udzieleniu Kredytu od:
1.8.1 udokumentowania przez Wnioskodawcę
źródeł dochodu,
1.8.2 oceny Zdolności Kredytowej Wnioskodawcy,
1.8.3 sposobu i wartości proponowanego
Zabezpieczenia, w tym w szczególności wartości
Nieruchomości, oraz
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1.8.4 innych kryteriów istotnych z punktu
widzenia ryzyka związanego z udzieleniem
Kredytu.
1.9
Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania
działań celem potwierdzenia prawdziwości danych
podanych przez Wnioskodawcę, w szczególności
zawartych we Wniosku o Kredyt oraz w załączonych 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 osobowych Kredytobiorca
jest zobowiązany zawiadomić Bank o takiej
zmianie.
2.3
W razie stałego zamieszkania Kredytobiorcy poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej w chwili podpisywania Umowy Kredytu lub w trakcie
obowiązywania Umowy Kredytu, Kredytobiorca
jest zobowiązany przedłożyć pełnomocnictwo
wskazujące pełnomocnika dla doręczeń na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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3. Przeznaczenie Kredytu
3.1
Cel Kredytu określa Umowa Kredytu.
3.2
Kredyt może być przeznaczony na:
3.2.1 finansowanie nabycia Nieruchomości na
rynku wtórnym (Kredyt Mieszkaniowy);
3.2.2 refinansowanie zadłużenia hipotecznego w
innym banku (Kredyt Refinansowy);
3.3
Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania
środków uzyskanych z Kredytu wyłącznie na cel
wskazany w Umowie Kredytu.

4. Wypłata Kredytu
4.1
Kredyt zostanie wypłacony Kredytobiorcy pod
warunkiem spełnienia przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w Umowie Kredytu i
Regulaminie, w szczególności po dostarczeniu
wymaganych przez Bank Dokumentów Zabezpieczeń, w tym złożeniu oświadczenia o poddaniu się
egzekucji o treści i w formie satysfakcjonującej dla

Banku oraz w terminach określonych w Umowie
Kredytu i Regulaminie.
4.2
Wniosek o Wypłatę będzie uważany za prawidłowo złożony, jeżeli będzie podpisany przez Kredytobiorcę lub Kredytobiorców i będzie złożony na
wzorze formularza obowiązującego w Banku,
stanowiącego załącznik do Umowy Kredytu.
4.3
Środki z Kredytu są wypłacane na rachunek bankowy prowadzony w Banku lub przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
oddział banku zagranicznego z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez
Kredytobiorcę we Wniosku o Wypłatę.
4 .4
Kredyt jest wypłacany w złotych polskich.

5. Prowizje, opłaty i koszty
5.1
Bank może naliczać i pobierać od Kredytobiorcy
opłaty i prowizje według Tabeli Opłat i Prowizji,
chyba że Regulamin Programu przewiduje inną
wysokość opłat i prowizji.
5.2
Kredytobiorca zobowiązany jest pokryć koszty
związane z przyznaniem Kredytu i ustanowieniem,

zmianą oraz zwolnieniem Zabezpieczeń określone
w Umowie Kredytu, Tabeli Opłat i Prowizji lub
Regulaminie Programu oraz koszty dochodzenia
uprawnień Banku wynikających z Umowy Kre-dytu,
Regulaminu
i
Dokumentów
Zabezpieczeń
wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W
szczególności, zastrzeżeniem pkt. 7.2 Regu-laminu
Kredytobiorca jest zobowiązany pokryć koszt
Wyceny Nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego wskazanego przez Bank.
5.3
Kredytobiorca ponosi koszt podatku od czynno-ści
cywilnoprawnych związany z ustanowieniem
hipoteki kaucyjnej na Nieruchomości.
5.4
Bank nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione przez Wnioskodawcę w związku z
wystąpieniem do Banku o udzielenie Kredytu oraz
związane z zawarciem Umowy Kredytu.
5.5
Obowiązek zapłaty podatków od czynności cywilnoprawnych wynikających z Umowy Kredytu
obciąża Kredytobiorcę.
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6. Oprocentowanie Kredytu
6.1
O ile Umowa Kredytu lub Regulamin nie stanowi
inaczej, każdy Okres Odsetkowy trwa miesiąc, a
koniec każdego Okresu Odsetkowego przypada w
dniu odpowiadającym Dacie Płatności Raty. Jeżeli
którykolwiek Okres Odsetkowy miałby skończyć
się później niż Ostateczna Data Spłaty, zostanie
on skrócony w taki sposób, aby koniec ostatniego
Okresu Odsetkowego przypadał w Ostatecznej
Dacie Spłaty.
6.2
Od kwoty Kredytu niespłaconej w terminie Ban-kowi
przysługują odsetki za opóźnienie naliczane według
stopy procentowej określonej w Umowie Kredytu.
Wysokość aktualnej stopy procentowej odsetek za
opóźnienie jest ponadto dostępna w każdym
Oddziale Banku, w Centrum Telefonicz-nym oraz na
Stronie Głównej. Odsetki za opóźnie-nie naliczane
są za każdy dzień opóźnienia.

7. Zabezpieczenia
7.1
Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia
Zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
Umowy Kredytu.
7.2
Bank może w każdym czasie żądać Wyceny
wartości Nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie przez wskazanego przez Bank rzeczo-
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znawcę. Koszty jednej Wyceny rocznie ponosi
Kredytobiorca.
7.3
W przypadku całkowitej spłaty Kredytu Bank w
terminie 14 Dni Roboczych przygotuje dokumenty
potwierdzające zwolnienie wszelkich Zabezpieczeń i prześle je Kredytobiorcy pocztą. Po wcześniejszym uzgodnieniu Kredytobiorca może również odebrać powyższe dokumenty w Oddziale
Banku. Bank prześle je na ostatnio wskazany przez
Kredytobiorcę adres do korespondencji.
7.4
Jeżeli wartość Nieruchomości ujawniona w
ostatniej Wycenie będzie niższa od wartości
Nieruchomości ujawnionej w pierwszej Wyce-nie o
więcej niż 10%, Kredytobiorca na żądanie Banku
będzie zobowiązany ustanowić dodatkowe
Zabezpieczenie.
7.5
Przez cały okres obowiązywania Umowy Kredytu
Kredytobiorca jest zobowiązany:
7.5.1 zachować przedmiot Zabezpieczenia, w
tym w szczególności Nieruchomość, w
należytym
stanie,
umożliwiającym
zaspokojenie wierzytelności Banku z tego
przedmiotu Zabezpieczenia;

7.5.2 terminowo opłacać podatki i inne daniny
publicznoprawne należne w związku z
Nieruchomością
7.5.3 dostarczyć Bankowi na jego żądanie
następujące dokumenty dotyczące Zdolności Kredytowej Kredytobiorcy:
a) kopię rocznego zeznania po da tkowe go,
b) zaświadczenie o osiąganych dochodach z umowy o pracę.
7.5.4 umożliwić pracownikowi Banku lub innej
osobie upoważnionej przez Bank
dokona-nie inspekcji Nieruchomości, w
Okresie Kredytowania,
7.5.5 umożliwić rzeczoznawcy wskazanemu
przez Bank przeprowadzenie Wyceny
Nieruchomości,
7.5.6 niezwłocznie poinformować Bank o zbyciu
Nieruchomości, ustanowieniu na Nieruchomości kolejnej hipoteki lub jakiegokolwiek innego obciążenia,
7.5.7 informować Bank o każdym otwartym
rachunku bankowym oraz o każdym uzyskanym kredycie lub pożyczce, w termi-nie
10 Dni Roboczych od takiego zdarze-nia.
Obowiązek powiadomienia o uzyska-nym
kredycie lub pożyczce istnieje, jeżeli
wskutek zaciągnięcia takiego kredytu lub
pożyczki
łączne
zadłużenie
Kredytobiorcyz wyłączeniem zadłużenia z
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tytułu Kre-dytu przekroczy kwotę 10 000
złotych lub równowartość tej kwoty w
jakiejkolwiek walucie lub walutach
obcych.

8. Spłata kredytu
8.1
Spłata Kredytu wraz z odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu. Każda rata
zostanie zaokrąglona do pełnych groszy.
8.2
Informacja o wysokość każdej raty Kredytu jest
dostarczana Kredytobiorcy w Harmonogramie
Spłaty oraz jest dostępna w Oddziale Banku, za
pośrednictwem Bankowości Internetowej i w
Centrum Telefonicznym. W razie powstania
rozbieżności pomiędzy wysokością raty Kredytu
określonej w Harmonogramie Spłaty a podaną za
pośrednictwem Bankowości Internetowej lub
Centrum Telefonicznego wiążąca jest kwota raty
Kredytu określona w Harmonogramie Spłaty.
8.3
W razie dokonania spłaty Kredytu w innej walu-cie
niż złoty lub pobrania przez Bank należnej od
Kredytobiorcy kwoty z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż złoty, Bank ma
prawo do przewalutowania kwot spłaconych lub
pobranych na złote po aktualnym kursie sprzedaży danej waluty w Banku

D.
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE
1
Bank może dokonać jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
1.1.
zmiany
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie praw
i obowiązków zawartych w Umowie Kredytu lub
Regulaminie
1.2
zmiany zakresu świadczonych
przez Bank na rzecz Kredytobiorcy usług
związanychz Umową Kredytu
2
O każdej O każdej zmianie niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu Programu oraz
datach ich wejścia w życie Kredytobiorca
zostanie zawiadomiony przez wysłanie
zmienionego Regulaminu lub Regulaminu
Programu listem zwykłym, chyba że właściwe
przepisy prawa będą przewidywać inną
formę.
3
W przypadku gdy Kredytobiorca nie zaakceptuje
wprowadzonych zmian do Regulaminu lub
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Regulaminu Programu, ma prawo wypowiedzieć
Umowę Kredytu informując o tym Bank w formie
pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zmianie Regulaminu lub
Regulaminu Programu. Z chwilą upływu terminu
wypowiedzenia Umowa Kredytu ulega
rozwiązaniu. Wszystkie roszczenia Banku
wynikające z zawartej z Kredytobiorcą Umowy
stają się wymagalne. Dotyczy to w szczególności
spłaty Kredytu wraz z odsetkami, opłatami,
prowizjami i innymi kosztami należnymi na
podstawie niniejszej Umowy.
4
Jeżeli nastąpi zmiana jednostki walutowej
uznawanej za oficjalny środek płatniczy w
Rzeczpospolitej Polskiej, nastąpi przeliczenie
zadłużenia wynikającego z Kredytów oraz kwot
opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i
Prowizji na nowe jednostki walutowe po kursie ofi
cjalnym, wynikającym z przepisów prawa.
5
Wszelkie odniesienia w Umowie Kredytu,
Regulaminie, Tabeli Opłat i Prowizji do złotych
polskich będą zmienione na odniesienia do nowej
jednostki walutowej uznawanej za ofi cjalny
środek płatniczyw Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje uzyskasz dzwoniąc 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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Wydane przez HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Należymy do Grupy HSBC, będącej jedną z największych
organizacji finansowych i bankowych na świecie, posiadającej

ponad 9,5 tysiąca biur w 85 krajach.
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