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oozdział NK mostanowienia ogólne 
 

§ N 
kiniejszó „oegulamin udzielania kredótów konsumenckich”, zwanó dalej regulaminem, określa zasadó oraz warunki udzielania i spłató 
kredótów konsumenckich, w rozumieniu ustawó, o której mowa w § O pktK OS regulaminuK 
 

§ O 
Użóte w treści regulaminu określenia mają następujące znaczenieW 
NF bank J kadwarciański  _ank ppółdzielczó w aziałoszónie, 
OF bazó danóch J  zbioró  danóch  prowadzone  dla  celów ocenó  rózóka  kredótowego  przez  instótucje,  o  któróch  mowa w artK  NMR               

ustK  4  ustawó  z  dnia  O9  sierpnia  N99TrK  –  mrawo  bankowe  EazK  rK  z  OMNOrK,  pozK  NPTS  jKtK,  z  późnK  zmKF  oraz  biura  informacji  
gospodarczej, o któróch mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia OMNMrK o udostępnianiu informacji gospodarczóch i wómianie danóch 
gospodarczóch EazK rK z OMN4rK, pozK NMNR jKtKF, 

PF całkowitó koszt kredótu J wszelkie kosztó, do poniesienia któróch został zobowiązanó kredótobiorca w związku z zawartą 
umową,   w szczególności odsetki, opłató, prowizje, podatki i marże, jeśli są znane bankowi oraz kosztó usług dodatkowóch w 
szczególności ubezpieczeń, w przópadku, gdó ich poniesienie jest niezbędne do uzóskania kredótu lub do uzóskania go na 
oferowanóch warunkach, z wójątkiem kosztów opłat notarialnóch ponoszonóch przez kredótobiorcę, 

4F całkowita kwota kredótu J maksómalna kwota wszóstkich środków pieniężnóch nieobejmującóch kredótowanóch kosztów 
kredótu, które _ank udostępnia kredótobiorcó na podstawie umowó o kredót, a w przópadku umów, dla któróch nie przewidziano 
tej maksómalnej kwotó, suma wszóstkich środków pieniężnóch nieobejmującóch kredótowanóch kosztów kredótu, które _ank 
udostępnia kredótobiorcó na podstawie umowó o kredót, 

RF całkowita kwota do zapłató J stanowi sumę całkowitego kosztu kredótu i całkowitej kwotó kredótu, 
SF dzień roboczó J dzień kalendarzowó innó niż sobota lub dzień określonó odrębnómi przepisami jako dzień wolnó od pracó,                   

w któróm bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanóm regulaminem, 
TF dzień zawarcia umowó J dzień podpisania umowó przez bank oraz wszóstkich kredótobiorców, 
UF kredótobiorca J osoba fizóczna ubiegająca się lub korzóstająca z kredótu konsumenckiego,  
9F kredót J środki pieniężne oddane przez bank do dóspozócji kredótobiorcó w wósokości i na warunkach określonóch w umowie 

oraz regulaminie,  
NMF kredót konsumencki J kredót przeznaczonó dla konsumenta, w rozumieniu ustawó z dnia OP kwietnia N9S4rK hodeks cówilnó 

EazK  rK  z  OMN4rK,  pozK  NON  jKtKF,  tjK  dla  osobó  fizócznej,  na  cele  bezpośrednio  niezwiązane  z  jej  działalnością gospodarczą,  
zawodową lub rolniczą, 

NNF kredót gotówkowó J kredót konsumencki w wósokości mniejszej lub równej ORRKRRM,MM zł podlegającó przepisom ustawó,             
o której mowa w pktK OS, 

NOF kredót odnawialnó w olo – kredót konsumencki, którego spłata całości lub wókorzóstanej części kredótu powoduje, iż 
odnawia się on do kwotó określonej w umowie i może bóć wielokrotnie wókorzóstówanó w okresie kredótowania do wósokości 
przóznanego limitu, 

NPF odstąpienie od umowó J oświadczenie pisemne kredótobiorcó o rezógnacji z kredótu konsumenckiego podlegającego 
przepisom ustawó, o której mowa w pktK OS, złożone w terminie N4 dni od zawarcia umowó, 

N4F osoba fizóczna J osoba mająca pełną zdolność do czónności prawnóch, 
NRF placówka banku J jednostka organizacójna banku prowadząca obsługę klientów w zakresie uregulowanóm regulaminem, 
NSF posiadacz olo J właściciel lub współwłaściciel olo, 
NTF pozaodsetkowe kosztó kredótu – wszóstkie kosztó, które ponosi kredótobiorca w związku z zawartą umową, z wółączeniem 

odsetek,  
NUF reklamacja J każde wóstąpienie kredótobiorcó kierowane do banku, zawierające zastrzeżenia do świadczonóch przez bank usług                

w zakresie wókonówanóch czónności  bankowóch w rozumieniu ustawó z dnia O9 sierpnia N99TrK  mrawo bankowe EtK  jK  azK  rK  z  
OMNS rK, pozK N9UU, z późnK zmKF, 

N9F olo J rachunek oszczędnościowoJrozliczeniowó, 
OMF skarga J każde wóstąpienie kredótobiorcó, z wójątkiem reklamacji, kierowane do banku odnoszące się do zastrzeżeń dotóczącóch 

usług świadczonóch przez bank lub wókonówanej  przez bank działalności, 
ONF strona internetowa banku J wwwKnbsdzialoszónKpl, 
OOF tarófa J tarófa prowizji i opłat za czónności i usługi bankowe obowiązująca w banku, 
OPF umowa J umowa o kredót konsumencki,  
O4F usługa dodatkowaLumowa dodatkowa J usługa świadczona przez bank lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem banku, 

bądź przez podmiot trzeci na podstawie umowó zawartej z bankiem, której nabócie jest wómagane przez bank dla uzóskania 
kredótu lub uzóskania go na określonóch warunkach,  

ORF ustawa J ustawa z dnia NO maja OMNNrK o kredócie konsumenckim EtKjKW azKrK z OMN4rK, pozK N49T z późnK zmKF, 
OSF wniosek J każde oświadczenie kredótobiorcó dotóczące poprawó funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb 

kredótobiorców, usprawnienia pracó lub poszerzenia ofertó, 
OTF wóróżnik marketingowó J nazwa produktowa kredótu wóróżniająca danó produkt spośród innóch, 
OUF zdolność kredótowa J zdolność kredótobiorcó do spłató kredótu wraz z odsetkami w terminach określonóch w umowieK 
 

oozdział OK wasadó i warunki udzielenia kredótów 
 

§ P 
NK ka warunkach określonóch w regulaminie bank udziela następującóch kredótów konsumenckichW 

NF kredót gotówkowó, 
OF kredót odnawialnó w oloK 

OK hredótó, o któróch mowa w ustK N, udzielane są w złotóchK 
PK _ank udziela kredótów kredótobiorcom uzóskującóm dochodó w złotóchK 
4K hredótó gotówkowe mogą posiadać wóróżnik marketingowó wskazanó w umowieK  
RK hredótó udzielane są na okres ustalonó w umowieK 
SK rmowa określa wzajemne zobowiązania stron, warunki udzielenia kredótu oraz prawne zabezpieczenia spłató kredótuK 



 
 

P 

TK tszelkie zmianó postanowień umowó wómagają zgodó obu stron w formie pisemnej, pod rógorem nieważności, chóba że umowa 
lub regulamin stanowią inaczejK 

UK _ank pobiera opłató i prowizje od udzielanóch kredótów w wósokościach określonóch w umowie i tarófieK 
9K jaksómalna kwota kredótu jest uzależniona od dochodów kredótobiorcó i ofertó banku w ramach danego rodzaju kredótuK  
NMK _ank uzależnia udzielenie kredótu odW 

NF przedłożenia przez kredótobiorcę dokumentów i informacji niezbędnóch do dokonania ocenó jego zdolności kredótowej, 
OF posiadania przez kredótobiorcę zdolności kredótowej, 
PF posiadania przez kredótobiorcę pełnej zdolności do czónności prawnóch, 
4F posiadania przez kredótobiorcę źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłató kredótu wraz z odsetkami, 
RF zaproponowania przez kredótobiorcę prawnego zabezpieczenia spłató kredótu chóba, że bank nie wómaga ustanowienia 

zabezpieczeniaK 
NNK hredótó udzielane są kredótobiorcom zamieszkałóm na terenie działania bankuK 
NOK hredót udzielanó jest na pisemnó wniosek o udzielenie kredótu osobó ubiegającej się o kredótK 
NPK t przópadku odmowó udzielenia kredótu z powodu informacji uzóskanóch z bazó danóch lub ze zbioru danóch banku, bank jest 

zobowiązanó przekazać kredótobiorcó niezwłocznie bezpłatną informację o wónikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem bazó 
danóch, w której dokonano sprawdzeniaK  

 

oozdział PK mrawne zabezpieczenie spłató kredótu 
 

§ 4 
NK wabezpieczenie spłató kredótu ustalane jest w zależności od rodzaju kredótu i ocenó rózóka kredótowegoK 
OK hosztó związane z ustanowieniem, zmianą, zwolnieniem lub wógaśnięciem zabezpieczenia ponosi kredótobiorcaK 
PK _ank może wómagać łącznego ustanowienia kilku zabezpieczeńK 
4K lddanie kredótu do dóspozócji kredótobiorcó następuje po podpisaniu umowó, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłató 

kredótu, z zastrzeżeniem dodatkowóch warunków wskazanóch w umowie, w sposób i w terminach tam ustalonóchK  
 

oozdział 4K rprawnienia banku wónikające z udzielenia kredótu 
 

§ R 
NK wa czónności związane z zawarciem umowó i udzieleniem kredótu, bank pobiera od kredótobiorcó prowizję przógotowawczą od 

kwotó udzielonego kredótu w wósokości przewidzianej w umowie i tarófie, obowiązującej w dniu zawarcia umowóK 
OK _ank pobiera od kredótobiorcó również inne prowizje i  opłató bankowe za czónności  związane z obsługą kredótu,  w wósokości  

przewidzianej w umowie i tarófieK 
PK mozaodsetkowe kosztó kredótu w całóm okresie kredótowania nie mogą bóć wóższe od całkowitej kwotó kredótuK 
4K mozaodsetkowe kosztó kredótu wónikające z umowó nie należą się w części przekraczającej maksómalne pozaodsetkowe kosztó 

kredótu lub całkowitą kwotę kredótu; sposób obliczania maksómalnóch pozaodsetkowóch kosztów kredótu określa ustawaK 
RK hredót jest oprocentowanó według stałej albo zmiennej stopó procentowej w stosunku rocznóm, określonej w umowieK 
SK ldsetki od udzielonego kredótu naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia, od dnia wókorzóstania Ewópłató lub od dnia 

wskazanego w dóspozócji przelewu na wskazanó rachunekF kredótu albo jego części, do dnia poprzedzającego jego spłatę 
włącznieK 

TK jaksómalna wósokość oprocentowania kredótu, o któróm mowa w ustK P, nie może w stosunku rocznóm przekraczać 
dwukrotności wósokości odsetek ustawowóch Eodsetki maksómalneFK tósokość odsetek ustawowóch ogłaszana jest przez jinistra 
pprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w azienniku rrzędowóm ozeczópospolitej molskiej „jonitor molski”K 

UK jaksómalna wósokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego kredótu nie może w stosunku rocznóm przekraczać 
dwukrotności wósokości odsetek ustawowóch za opóźnienie Eodsetki maksómalne za opóźnienieFK tósokość odsetek ustawowóch 
za opóźnienie ogłaszana jest przez jinistra pprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w azienniku rrzędowóm ozeczópospolitej 
molskiej „jonitor molski”K 

9K geżeli wósokość odsetek należnóch zgodnie z umową przekracza wósokość odsetek maksómalnóch, należą się odsetki 
maksómalne, jeżeli wósokość odsetek za opóźnienie należnóch zgodnie z umową przekracza wósokość odsetek maksómalnóch za 
opóźnienie, należą się odsetki maksómalne za opóźnienieK 

NMK t przópadku gdó łączna wósokość opłat z tótułu zaległości w spłacie kredótu oraz odsetek za opóźnienie naliczonóch 
kredótobiorcó przekracza kwotę odpowiadającą kwocie maksómalnóch odsetek za opóźnienie, obliczonóch od kwotó zaległości              
w spłacie kredótu, należnóch na dzień pobrania tóch opłat lub odsetek, należó się tólko kwota opłat i odsetek odpowiadająca 
kwocie tóch odsetek maksómalnóch za opóźnienieK    

NNK ppłata kredótu i odsetek, określonóch w umowie, może przebiegać według jednej z metodW 
NF spłató w okresach miesięcznóch stałóch rat kapitałowóch i odsetek naliczanóch od salda zadłużenia, 
OF spłató w okresach miesięcznóch równóch, stałóch rat kapitałowoJodsetkowóch, będącóch sumą zmniejszającóch się rat 

odsetkowóch i rosnącóch rat kapitałowóchK 
NOK ptronó w umowie mogą określić inne sposobó i terminó spłató, niż wskazane w ustK NNK 
NPK geżeli termin spłató kredótu przópada na dzień wolnó od pracó, spłata może bóć dokonana w pierwszóm dniu roboczóm po tóm 

terminieK  
N4K tpłató zaliczane są na spłatę zadłużenia w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ustK NRW 

NF prowizje i opłató oraz kosztó poniesione przez bank, które kredótobiorca zobowiązanó jest zwrócić zgodnie z umową,  
OF odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 
PF odsetki zaległe, 
4F kapitał przeterminowanó,  
RF odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpłów środków na spłatę zadłużenia, 
SF kapitał bieżącóK   

NRK tópłacone przez towarzóstwo ubezpieczeniowe świadczenie ubezpieczeniowe z tótułu ubezpieczenia spłató kredótu zaliczane jest 
w pierwszej kolejności na kapitał bieżącó, a w dalszej części zgodnie z ustK N4K   

 



 
 

4 

oozdział RK kieterminowa spłata kredótu 
 

§ S 
NK kiespłacenie w terminie określonóm umową należności wónikającóch z tej umowó, w tóm rató kredótu lub jej części powoduje, że 

należność niespłacona staje się zadłużeniem przeterminowanómK 
OK ld kredótu przeterminowanego bank nalicza odsetki za opóźnienie, jak dla należności przeterminowanóch, według podwóższonej 

stopó procentowej obowiązującej w banku i wskazanej w umowie; kredótobiorca zobowiązanó jest zapłacić odsetki od 
przeterminowanóch należności od dnia wómagalności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego włącznie; 
dzień wómagalności oznacza dzień, w któróm zgodnie z umową lub harmonogramem spłató kredótobiorca powinien dokonać 
płatności kredótu lub każdej kolejnej rató kredótu lub odsetek od kredótu albo zwrotu całości kredótu i innóch należności Eodsetek 
od kredótu, odsetek od należności przeterminowanóch, kosztów windókacjiF po wópowiedzeniu umowó lub jej rozwiązaniuK  

PK _ank może wópowiedzieć umowę w przópadkach określonóch w umowieK  
4K _ank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłató kredótu w przópadku jego utrató lub wógaśnięciaK 
RK t przópadku określonóm w ustK 4 wartość rónkowa udzielonego zabezpieczenia ustalana jest w oparciu o opinię rzeczoznawcóK 
SK lkres wópowiedzenia umowó wónosiW  

NF dla kredótów gotówkowóch – PM dni, 
OF dla kredótów odnawialnóch w olo – O miesiąceK 

 

oozdział SK wasadó udzielania kredótów 
 

§ T 
NK hredót udzielanó jest na własne potrzebó konsumpcójne kredótobiorcóK 
OK hredótobiorcó,  któróm bank  udzielił wspólnie  kredótu,  zobowiązani  są solidarnie  wobec  banku  do  spłató  kredótu,  odsetek  oraz  

innóch należności wónikającóch z zawartej umowóK  
PK mrzez spłatę kredótu rozumie się zwrot całkowitej kwotó do zapłató, na którą składa się całkowita kwota kredótu oraz całkowitó 

koszt kredótu, wónikające z umowóK  
4K hredót odnawialnó udzielanó jest w formie linii kredótowej w olo na maksómalnó okres R lat, przó czóm każdorazowo po okresie 

NO miesięcó od dnia podpisania umowó, po zapłaceniu przez kredótobiorcę prowizji zgodnie z tarófą, następuje odnowienie 
kredótu na kolejne NO miesięcó, bez konieczności dokonówania spłató kredótu oraz składania wniosku o odnowienie kwotó 
kredótu i podpisówania aneksu do umowóK 

RK hredót odnawialnó w rachunku wspólnóm udzielanó jest wszóstkim współposiadaczom oloK  
 

oozdział TK oeklamacjeI skargiI wnioski 
 

§ U 
NK oeklamacja może bóć złożonaW 

NF osobiście w Centrali Esiedzibie bankuF lub w dowolnej placówce banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, 
OF listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnej placówki banku,  
PF z wókorzóstaniem środków komunikacji elektronicznej, wósółając eJmail na adres podanó na stronie internetowej banku,  
4F faksem w formie pisemnej, na numeró placówek banku podane na stronie internetowej bankuK 

OK Adresó Centrali oraz placówek banku znajdują się na stronie internetowej bankuK 
 

§ 9 
NK Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawieraćW 

NF imię i nazwisko lub nazwę kredótobiorcó, 
OF adres korespondencójnó,  
PF dokładnó opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń kredótobiorcó, 
4F oczekiwanó przez kredótobiorcę stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń, 
RF własnoręcznó podpis kredótobiorcóK 
cormularze reklamacji zawarte są na stronie internetowej bankuK 

OK t przópadku stwierdzenia przez bank braku informacji wómaganóch do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do kredótobiorcó      
o ich uzupełnienie, w formie w jakiej kredótobiorca złożył reklamacjęK  

PK t sótuacji odmowó podania przez kredótobiorcę wszóstkich danóch niezbędnóch do rozpoczęcia procesu dotóczącego rozpatrzenia 
reklamacji, bank informuje kredótobiorcę, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia 
kredótobiorcóK kiezależnie od powóższego, kredótobiorca jest informowanó o rozpatrzeniu reklamacji w terminie, o któróm mowa                 
w § NM ustK N lub OK 

4K Złożenie reklamacji nie zwalnia kredótobiorcó z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec bankuK 
RK _ank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnejK  
 

§ NM 
NK _ank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie PM dni kalendarzowóch od dató wpłówu reklamacji 

do bankuK 
OK t szczególnie skomplikowanóch przópadkach  termin, o któróm mowa w ustK N, może ulec wódłużeniu do SM dni kalendarzowóchK  
PK wa szczególne skomplikowane przópadki, o któróch mowa w ustK O uznaje się konieczność uzóskania przez bank dodatkowóch informacji 

od podmiotów trzecich współpracującóch z bankiem niezbędnóch do rozpatrzenia reklamacjiK 
4K t  przópadku  braku  możliwości  udzielenia  odpowiedzi  na  złożoną reklamację w  terminie  określonóm  w  ustK  N  bank  w  formie  

pisemnej w terminie N4 dni od dnia wpłówu reklamacjiW 
NF wójaśnia przóczónó opóźnienia w rozpatrówaniu reklamacji, 
OF wójaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone, 
PF wskazuje przewidówanó terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, któró nie może bóć dłuższó niż wskazanó                

w ustK OK 
RK ao zachowania terminu, o któróm mowa w ustK N i O wóstarczó wósłanie odpowiedzi do kredótobiorcó przed jego upłówemK 



 
 

R 

SK t przópadku niedotrzómania terminu określonego w ustK N, a w szczególnie skomplikowanóch przópadkach, o któróch mowa             
w ustK P terminu określonego w ustK O, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą kredótobiorcóK 

TK rdzielając odpowiedzi na reklamację bank bierze pod uwagę stan faktócznó istniejącó w ostatnim dniu terminu na udzielenie 
odpowiedzi na reklamację, chóba że informacje i ewentualne dokumentó, jakimi dósponuje bank, umożliwiają udzielenie 
odpowiedzi wcześniejK 

UK t przópadku gdó zmianie ulegnie stan faktócznó, w oparciu o któró bank udzielił odpowiedzi na reklamację, bank ponownie 
rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmienionó stan faktócznó, o ile zmianó nastąpiłó na korzóść kredótobiorcóK   

 
§ NN 

NK ldpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wósółanaW 
NF listem poleconóm na adres wskazanó w reklamacji przez kredótobiorcę; 
OF wółącznie na wniosek kredótobiorcó z wókorzóstaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowó, z którego 

reklamacja została wósłana, chóba że kredótobiorca poda w reklamacji innó adres mailowó, poprzez załączenie skanu 
odpowiedziK 

 
§ NO 

NK _ank podlega nadzorowi homisji kadzoru cinansowegoK 
OK t razie sporu z bankiem kredótobiorca może zwrócić się o pomoc do jiejskiego lub mowiatowego ozecznika honsumentaK 
PK ld stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację kredótobiorca możeW 

NF odwołać się do wóższóch szczebli decózójnóch banku, w tóm oadó kadzorczej banku, 
OF złożyć zapis na pąd molubownó przó homisji kadzoru cinansowego, 
PF skorzóstać z instótucji Arbitra _ankowego przó wwiązku _anków molskich, 
4F złożyć wniosek w sprawie rozwiązania sporu do ozecznika cinansowego lub 
RF wóstąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego wskazując bank jako pozwanegoK 

4K modmiotami uprawnionómi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązówania sporów konsumenckich w 
rozumieniu ustawó z dnia OP września OMNSrK o pozasądowóm rozwiązówaniu sporów konsumenckich, sąW 
NF _ankowó Arbitraż honsumencki przó wwiązku _anków molskich – adres stronó internetowej wwwKzbpKpl/dlaJ

konsumentow/arbiterJbankowó/dzialalnosc, 
OF ozecznik cinansowó – adres stronó internetowej wwwKrfKgovKpl/polubowne, 
PF Sąd molubownó przó homisji kadzoru cinansowego – adres stronó internetowej 

wwwKknfKgovKpl/regulacje/pad_molubownó/indexKjspK 
 

§ NP 
ao skarg stosuje się odpowiednio postanowienia § U J § NO  za wójątkiem postanowień zawartóch w  § NM ustK S i § NO ustK P pktK 4                 
i ustK 4K 
 

§ N4 
ao wniosków stosuje się odpowiednio zasadó zawarte w postanowienia § U J § NO  za wójątkiem postanowień zawartóch w  § NM ustK S 
i § NO ustK P, ustK 4K 
 

oozdział UK mostanowienia końcowe 
 

§ NR  
NK lstateczne rozliczenie kredótobiorcó z tótułu kredótu, odsetek i innóch kosztów wónikającóch z umowó oraz zwrócenie lub 

zwolnienie prawnego zabezpieczenia spłató kredótu następuje w terminie do N4 dni od dnia dokonania całkowitej spłató kredótuK  
OK lpłató i inne kosztó uiszczone przez kredótobiorcę przed zawarciem umowó podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przópadku gdó 

umowa nie została zawarta lub kwota kredótu nie została wópłacona przez bank w terminie wskazanóm w umowieK  
PK t przópadku ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla kredótobiorca lub innó wóstawca weksla zobowiązanó jest odebrać 

dokument weksla w terminie N4 dni od całkowitej spłató kredótu, a w przópadku nieodebrania weksla w tóm terminie bank 
uprawnionó jest do komisójnego zniszczenia dokumentu wekslaK  

4K ka wniosek hredótobiorcó możliwe jest zwolnienie przez bank części zabezpieczeń spłató kredótu przed całkowitą spłatą kredótu, 
jeżeli pozostałe zabezpieczenia spłató kredótu w pełni zabezpieczają, w ocenie banku, rózóko kredótoweK 

RK hredótobiorca zobowiązanó jest do niezwłocznego powiadomienia banku o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu 
korespondencójnego; pisma, oświadczenia i wezwania doręczane są przez bank na zasadach określonóch w umowieK  

SK mostanowienia regulaminu mają zastosowanie do spraw nieuregulowanóch w umowieK 
TK _ank zastrzega sobie prawo zmianó regulaminu z ważnóch przóczón; za ważne przóczónó uznaje sięW  

NF wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązującóch przepisach prawa regulującóch działalność sektora bankowego lub 
świadczone przez banki usługi w zakresie określonóm regulaminem,  

OF zmianę interpretacji przepisów regulującóch działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi wónikającą              
z orzeczeń sądów, w tóm sądów tspólnot buropejskich, decózji, rekomendacji lub zaleceń karodowego _anku molskiego, 
homisji kadzoru cinansowego lub innóch właściwóch w tóm zakresie organów lub urzędów kontrolnóch, w tóm organów                
i urzędów rnii buropejskiej w zakresie dotóczącóm usług określonóch regulaminemK 

UK t przópadku  zmianó  postanowień regulaminu  w  trakcie  trwania  umowó,  bank  doręcza  kredótobiorcó  wprowadzone  zmianó  do  
regulaminu lub regulamin uwzględniającó zmianóK  

9K hredótobiorca może odmówić przójęcia zmian składając bankowi pisemne oświadczenie w terminie PM dni od doręczenia 
kredótobiorcó informacji o wprowadzonóch zmianach lub zmienionego regulaminu; odmowa przójęcia zmian jest jednoznaczna                
z wópowiedzeniem umowóK  

NMK geżeli w terminie PM dni od doręczenia informacji o wprowadzonóch zmianach lub zmienionego regulaminu kredótobiorca nie 
wópowie umowó uznaje się, że zmianó zostałó przójęte i obowiązują kredótobiorcę i bank od dnia wskazanego w zawiadomieniu, 
o któróm mowa w ustK UK 

NNK hredótobiorca, któró wópowiedział umowę, jest zobowiązanó do spłató wszóstkich wónikającóch z tej umowó należności banku do 
dnia upłówu okresu wópowiedzeniaK 

http://www.rf.gov.pl/


 
 

S 

NOK t przópadku, o któróm mowa w niniejszóm paragrafie, okres wópowiedzenia wónosiW 
NF dla kredótów gotówkowóch – P miesiące, 
OF dla kredótów odnawialnóch w olo – PM dni, 
przó czóm kredótobiorca według własnego uznania może dokonać wcześniejszej spłató kredótu, na zasadach określonóch                       
w umowieK  

NPK _ank ma prawo do zmianó czasu pracó placówek banku, a także zmianó adresu siedzibó dowolnej placówkiK 
N4K l zmianie czasu pracó bank powiadamia kredótobiorcę w formie komunikatu w placówce banku oraz na stronie internetowej 

bankuK 
NRK t przópadku zmianó adresu siedzibó lub dowolnej placówki banku stosuje się ustK N4 powóżejK 
NSK t sprawach nieuregulowanóch postanowieniami regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisó prawaK 
NTK oegulamin na podstawie artK PU4 kodeksu cówilnego i artK NM9 ustK O mrawa bankowego jest wiążącó dla kredótobiorcó i bankuK 
 


	REGULAMIN
	REGULAMIN
	REGULAMIN
	REGULAMIN
	UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH



	Rozdział 1. Postanowienia ogólne
	Rozdział 2. Zasady i warunki udzielenia kredytów
	Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu
	Rozdział 4. Uprawnienia banku wynikające z udzielenia kredytu
	Rozdział 5. Nieterminowa spłata kredytu
	Rozdział 6. Zasady udzielania kredytów
	Rozdział 7. Reklamacje, skargi, wnioski

