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Rozdziaù I Postanowienia wstêpne
§1
Regulamin kredytowania Mikroprzedsiêbiorstw oraz wybranych Klientów MSP w Banku Pocztowym S.A. (zwany dalej
„Regulaminem”), okreœla obowi¹zuj¹ce w Banku Pocztowym S.A. podstawowe zasady oraz tryb udzielania kredytów
przedsiêbiorcom speùniaj¹cym kryteria wyraênie wskazane w treœci § 1 ust. 4 pkt 4, jak równie¿ warunki ich spùaty.
Postanowienia Regulaminu s¹ dla stron wi¹¿¹ce, je¿eli strony w Umowie nie ustal¹ odmiennie swoich praw
i obowi¹zków. Regulamin stanowi integraln¹ czêœã Umowy.
Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) Bank – Bank Pocztowy S.A.
2) Dziaùalnoœã gospodarcza - dziaùalnoœã produkcyjna, budowlana, handlowa lub usùugowa, prowadzona w celach
zarobkowych i na wùasny rachunek przedsiêbiorcy.
3) Jednostka organizacyjna Banku – Oddziaùy i Placówki Banku.
4) Kredytobiorca – przedsiêbiorca, w rozumieniu Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie dziaùalnoœci gospodarczej
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z póêñ. zm.) bêd¹cy osob¹ fizyczn¹, osob¹ prawn¹ oraz jednostk¹ organizacyjn¹ nie
maj¹c¹ osobowoœci prawnej (w szczególnoœci osobow¹ spóùk¹ prawa handlowego), który zawodowo we wùasnym
imieniu podejmuje i wykonuje dziaùalnoœã gospodarcz¹, zakwalifikowany przez Bank do segmentu
Mikroprzedsiêbiorstw lub segmentu MÚP i któremu Bank udzieliù kredytu na podstawie zawartej Umowy.
5) Kwota kredytu – kwota œrodków pieniê¿nych postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy na podstawie zawartej
Umowy, przeznaczonych na cel ustalony w tej Umowie.
6) Okres kredytowania - okres od daty uruchomienia kredytu do okreœlonego w Umowie terminu caùkowitej spùaty
kredytu wraz z jego kosztami.
7) Okres wykorzystania kredytu - ustalony w Umowie okres od daty postawienia do dyspozycji Klienta pierwszej transzy
kredytu do dnia wykorzystania ostatniej transzy kredytu.
8) Prawne zabezpieczenie kredytu – zabezpieczenie wierzytelnoœci Banku z tytuùu udzielonego na podstawie Umowy
kredytu.
9) Prolongata terminu spùaty kredytu - przedùu¿enie koñcowego terminu spùaty kredytu lub jego raty.
10) Rachunek – bie¿¹cy rachunek Klienta, prowadzony w Banku.
11) Rachunek do spùat - wydzielony rachunek Banku sùu¿¹cy do spùat kredytu ratalnego;
12) Rachunek kredytu - wydzielony rachunek, prowadzony w Banku, sùu¿¹cy do ewidencji udzielonego i wykorzystanego
przez Klienta kredytu oraz ewidencji jego spùat.
13) Spùata Kredytu - uznanie rachunku okreœlonego w Umowie jako rachunek do spùaty kredytu, kwot¹ stanowi¹c¹
spùatê caùoœci lub czêœci zadùu¿enia Kredytobiorcy z tytuùu udzielonego mu kredytu
14) Taryfa - obowi¹zuj¹ca w Banku „Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.” dla
klientów instytucjonalnych oraz w zakresie Mikroprzedsiêbiorstw „Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych
przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” .
15) Termin spùaty – okreœlony w postanowieniach Umowy dzieñ spùaty caùoœci lub czêœci kapitaùu kredytu, odsetek,
prowizji lub innych nale¿noœci Banku wynikaj¹cych z zawartej Umowy.
16) Transza kredytu – czêœã kwoty kredytu postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie i w wysokoœci okreœlonej
w Umowie.
17) Umowa – umowa o kredyt, na podstawie, której Bank zobowi¹zuje siê oddaã Kredytobiorcy, na czas oznaczony
w Umowie, kwotê œrodków pieniê¿nych z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca zobowi¹zuje siê do
korzystania z niej na warunkach okreœlonych w Umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz
z odsetkami w oznaczonych terminach spùaty, zapùaty prowizji od udzielonego kredytu oraz innych wierzytelnoœci
Banku zwi¹zanych z kredytem, a tak¿e okreœlaj¹ca inne prawa i obowi¹zki stron Umowy.
18) WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokoœã oprocentowania po¿yczek na polskim rynku miêdzybankowym,
ustalana w ka¿dym dniu roboczym o godzinie 11:00.
19) Wnioskodawca – Klient Banku prowadz¹cy dziaùalnoœã gospodarcz¹, skùadaj¹cy w Banku wniosek o udzielenie
kredytu zgodnie z aktualn¹ ofert¹ Banku.
20) Wypowiedzenie Umowy - oœwiadczenie woli zùo¿one przez Bank, którego skutkiem jest postawienie kredytu
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w stan wymagalnoœci, w terminach okreœlonych w Umowie i Regulaminie.
21) Zdolnoœã kredytowa – zdolnoœã finansowa Kredytobiorcy do spùaty zaci¹gniêtego zobowi¹zania wraz odsetkami,
w terminie ustalonym w Umowie.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozdziaù II Ogólne zasady kredytowania
§2
Bank uzale¿nia przyznanie kredytu, jego wysokoœã oraz pozostaùe warunki kredytowania od zdolnoœci kredytowej Klienta
oraz od przedstawienia przez Wnioskodawcê okreœlonych przez Bank dokumentów i informacji:
1) niezbêdnych dla dokonania oceny zdolnoœci kredytowej,
2) dotycz¹cych wpisania Wnioskodawcy do wùaœciwej publicznej ewidencji lub rejestru przeznaczonych dla podmiotów
prowadz¹cych dziaùalnoœã gospodarcz¹,
3) identyfikuj¹cych Wnioskodawcê oraz inne osoby uczestnicz¹ce w transakcji kredytowej ze strony Wnioskodawcy.
Ocena zdolnoœci kredytowej Klienta jest dokonywana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Banku przepisami wewnêtrznymi,
które stworzone s¹ na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz na podstawie odpowiednich
rekomendacji organu nadzoru finansowego.
Pomimo posiadania przez Wnioskodawcê zdolnoœci kredytowej Bankowi przysùuguje prawo do odmowy udzielenia
kredytu bez podania przyczyny, z zastrze¿eniem ust. 4 poni¿ej.
Uzasadnienie decyzji negatywnej mo¿e byã wydane przez Bank wyù¹cznie na pisemne ¿¹danie Wnioskodawcy.
Za wydanie uzasadnienia Bank pobiera opùatê zgodnie z Taryf¹.
Jeœli zgodnie z okreœlonymi przez Bank parametrami produktu kredytowego, jego spùata nastêpuje poprzez obci¹¿enie
Rachunku, Bank mo¿e uzale¿niã udzielenie kredytu od zawarcia przez Klienta z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku
bie¿¹cego.
Bank mo¿e ró¿nicowaã warunki przyznania kredytu odpowiednio do stopnia ryzyka wynikaj¹cego z oceny zdolnoœci
kredytowej Kredytobiorcy.
Klient Banku mo¿e korzystaã równoczeœnie z ró¿nych kredytów oraz transakcji obci¹¿onych ryzykiem kredytowym,
oferowanych przez Bank.
Kredytobiorca zobowi¹zany jest do wykorzystania kredytu w sposób i na cel okreœlony w Umowie.

§3
Bank udziela Klientom, wedùug zasad okreœlonych w niniejszym Regulaminie, kredytów:
1) kredytów odnawialnych w Rachunku,
2) kredytów ratalnych – nieodnawialnych,
2. Uruchomienie œrodków z kredytu nastêpuje po:
1) podpisaniu przez Kredytobiorcê Umowy oraz ustanowieniu okreœlonych w Umowie prawnych zabezpieczeñ kredytu,
2) zapùaceniu nale¿nej Bankowi prowizji,
3) speùnieniu warunków okreœlonych w Umowie.
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

§4
Kredyt odnawialny
Kredyt odnawialny w rachunku jest krótkoterminowym kredytem odnawialnym udostêpnianym Kredytobiorcy
w formie linii kredytowej w Rachunku.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, okres kredytowania Kredytu odnawialnego wynosi 12 miesiêcy z opcj¹ przedùu¿ania na
kolejne 12 miesiêczne okresy bez koniecznoœci zawierania w zwi¹zku z tym aneksu do Umowy, z zastrze¿eniem ust. 3.
Przedùu¿enie obowi¹zywania Umowy na kolejny 12 miesiêczny okres jest mo¿liwe w przypadku speùnienia przez
Kredytobiorcê poni¿szych warunków ù¹cznie:
1) uzyskania od Banku pozytywnej oceny zdolnoœci kredytowej;
2) wùaœciwego wykonywania Umowy w upùywaj¹cym okresie kredytowania;
3) pozytywnej oceny wiarygodnoœci Kredytobiorcy .
Speùnienie warunków, o których mowa w ust. 3 umo¿liwia Kredytobiorcy dalsze korzystanie z przyznanego mu kredytu
odnawialnego, bez koniecznoœci spùaty wykorzystanego kredytu przed zakoñczeniem dotychczasowego okresu
kredytowania.
Kredyt mo¿e byã wielokrotnie wykorzystywany a¿ do terminu wygaœniêcia Umowy.
Przyznana kwota kredytu stanowi górn¹ granicê bie¿¹cego zadùu¿enia w Rachunku.
Kredyt ma formê limitu zadùu¿enia zwiêkszaj¹cego saldo dostêpne Rachunku o kwotê przyznanego limitu.
Kredytobiorca mo¿e wykorzystywaã Kredyt, spùacaã go oraz, najpóêniej do dnia poprzedzaj¹cego ostatni dzieñ Okresu
kredytowania, wykorzystywaã go ponownie do wysokoœci dostêpnej kwoty Kredytu.
Kredyt udostêpniony w Rachunku nie mo¿e byã wykorzystywany do realizacji postanowieñ o zajêciu wierzytelnoœci
w postêpowaniu egzekucyjnym. Wszelkie kwoty wpùacane przez Kredytobiorcê na Rachunek do momentu, gdy saldo
wykorzystanego kredytu osi¹gnie wartoœã „0”, stanowi¹ spùatê kredytu i nie mog¹ byã przekazane organowi
egzekucyjnemu.
Wykorzystanie kredytu nastêpuje:
1) na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy obci¹¿aj¹cych Rachunek przez realizowanie pùatnoœci, której wysokoœã
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przekracza wysokoœã œrodków zgromadzonych na Rachunku.
2) poprzez obci¹¿enie Rachunku nale¿nymi Bankowi odsetkami, opùatami i prowizjami.
11. Wypowiedzenie umowy Rachunku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i skutkuje utrat¹ prawa Kredytobiorcy
do korzystania z kredytu oraz zobowi¹zaniem do spùaty caùoœci zadùu¿enia najpóêniej w dniu wygaœniêcia umowy
Rachunku, który jednoczeœnie jest dniem rozwi¹zania Umowy. Termin wypowiedzenia Umowy upùywa z dniem upùywu
terminu wypowiedzenia umowy Rachunku.
12. Przekroczenie salda dostêpnego w Rachunku lub niespùacenie kredytu w terminie powoduje powstanie debetu
nieuprawnionego na Rachunku.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
Kredyt ratalny
Kredyt ratalny nieodnawialny jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo, w rachunku kredytowym.
Kredytobiorca po spùacie kwoty kapitaùu nie mo¿e ponownie jej wykorzystaã.
Kredyt udzielany jest na okres wskazany w Umowie.
Wykorzystanie kredytu nastêpuje w formie jednorazowego przelewu przez Bank œrodków z rachunku kredytowego
na Rachunek.
Maksymalny okres kredytowania Kredytu ratalnego wynosi do 60 miesiêcy.

§6
Wnioskowanie o kredyt
1. Wnioskodawca wystêpuje do Banku z wnioskiem kredytowym podpisanym przez niego wùasnorêcznie lub przez osoby
uprawnione do skùadania w jego imieniu oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych.
2. Wydanie formularza wniosku kredytowego jak równie¿ jego przyjêcie przez Bank do rozpatrzenia nie oznacza wydania
przez Bank promesy udzielenia kredytu.
3. Wzór wniosku kredytowego oraz zakres wymaganych dokumentów i informacji okreœla Bank.
4. Bank rozpatruj¹c wniosek kredytowy, bierze pod uwagê miêdzy innymi:
1) sytuacjê prawn¹, finansow¹ i rynkow¹ Wnioskodawcy oraz jego zdolnoœã kredytow¹,
2) cel kredytu oraz warunki jego wykorzystania i spùaty,
3) proponowane i mo¿liwe do przyjêcia przez Bank zabezpieczenia spùaty kredytu wraz z odsetkami i prowizjami,
4) dotychczasow¹ wspóùpracê z Wnioskodawc¹, w tym obsùugê zadùu¿enia w Banku oraz w innych bankach,
5) ocenê wykonywania przez Wnioskodawcê zobowi¹zañ podatkowych oraz innych zobowi¹zañ i œwiadczeñ publicznych,
6) wyniki inspekcji w siedzibie Wnioskodawcy i/lub w miejscu prowadzenia przez niego dziaùalnoœci gospodarczej.
5. Bank zastrzega sobie prawo weryfikowania informacji zawartych we wniosku o kredyt.
6. Bank mo¿e dokonywaã odpowiednich badañ i inspekcji w siedzibie i/lub miejscu prowadzenia dziaùalnoœci Wnioskodawcy.
7. Przedmiotem badañ i inspekcji mog¹ byã ksiêgi handlowe przedsiêbiorstwa, dokumentacja finansowa, marketingowa,
handlowa i inna, a tak¿e stan maj¹tku Wnioskodawcy oraz proponowane prawne zabezpieczenie kredytu.
8. Bank zastrzega sobie tak¿e prawo do kontaktowania siê z bankami i innymi instytucjami w celu uzyskania informacji
mog¹cych przyczyniã siê do oceny sytuacji Wnioskodawcy.
9. Bank rozpoczyna procedurê rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu po dorêczeniu przez Wnioskodawcê wszystkich
wymaganych przez Bank danych i dokumentów niezbêdnych dla prawidùowej oceny zdolnoœci kredytowej Wnioskodawcy.
Opóênienie w dostarczeniu tych danych i dokumentów powoduje przedùu¿enie okresu rozpatrywania wniosku.
10. Podjêcie przez Bank decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu nastêpuje po dokonaniu oceny zdolnoœci
kredytowej oraz wiarygodnoœci Wnioskodawcy zgodnie z zasadami okreœlonymi w procedurach obowi¹zuj¹cych
w Banku.
11. Bank informuje Wnioskodawcê o przyznaniu b¹dê odmowie przyznania kredytu.

1.
2.
3.

4.

§7
Udzielenie kredytu
Udzielenie kredytu nastêpuje na podstawie pisemnej Umowy zawartej pomiêdzy Bankiem a Klientem.
Umowa zobowi¹zuje Bank do postawienia do dyspozycji Klienta okreœlonej kwoty œrodków pieniê¿nych w oznaczonym
terminie, po speùnieniu przez Klienta warunków okreœlonych w Umowie.
Umowa okreœla w szczególnoœci:
1) strony Umowy,
2) kwotê i walutê kredytu,
3) cel, na który kredyt zostaù udzielony,
4) zasady i termin spùaty kredytu,
5) wysokoœã oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
6) sposób prawnego zabezpieczenia kredytu,
7) zakres uprawnieñ Banku zwi¹zany z kontrol¹ wykorzystania i spùaty kredytu,
8) termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy œrodków pieniê¿nych,
9) wysokoœã prowizji i opùat, je¿eli Umowa wprowadza inne kwoty ani¿eli okreœlone w Taryfie.
Umowê podpisuje wùasnorêcznie Kredytobiorca lub osoby upowa¿nione do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych
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5.

w jego imieniu i na jego rzecz, a w imieniu Banku osoby upowa¿nione do podpisywania umów kredytowych.
Udzielenie kredytu Kredytobiorcy bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹ pozostaj¹c¹ w zwi¹zku maù¿eñskim, w którym obowi¹zuje
maù¿eñska wspólnoœã maj¹tkowa, wymaga wyra¿enia w Umowie przez maù¿onka Kredytobiorcy zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania kredytowego oraz na ustanowienie prawnych zabezpieczeñ kredytu.

§8
1. Zmiana postanowieñ Umowy nastêpuje w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci, z wyù¹czeniem zmian dotycz¹cych:
1) danych osobowych i adresowych Kredytobiorcy,
2) wysokoœci oprocentowania kredytu spowodowana zmian¹ stawki WIBOR (i zwi¹zanych z tym zmian wysokoœci rat
miesiêcznych),
3) harmonogramu spùat kredytu po czêœciowym lub caùkowitym uruchomieniu kredytu, a tak¿e po dokonaniu
czêœciowej spùaty kredytu nie powoduj¹cej zmiany terminu ostatecznej spùaty kredytu,
4) oprocentowania przeterminowanych rat kapitaùowych,
5) opùat i prowizji wynikaj¹cych z Taryfy,
6) treœci Regulaminu,
7) wykonania przez Bank uprawnieñ, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt. 1) – 3).
2. Decyzje dotycz¹ce zmiany postanowieñ Umowy na wniosek Kredytobiorcy podejmowane s¹ w tym samym trybie,
co decyzje o udzieleniu kredytu.
3. Bank mo¿e uzale¿niã rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, od:
1) przedstawienia przez Kredytobiorcê dodatkowych dokumentów okreœlonych przez Bank,
2) ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeñ kredytu,
3) speùnienia przez Kredytobiorcê innych warunków okreœlonych przez Bank.
4. Aneks stanowi integraln¹ czêœã Umowy i podpisywany jest w trybie przewidzianym dla Umowy.
5. Z tytuùu wnioskowanych przez Kredytobiorcê zmian postanowieñ Umowy Bank pobiera prowizjê w wysokoœci zgodnej
z obowi¹zuj¹c¹ w Banku Taryf¹.
Rozdziaù III Oprocentowanie kredytu
§9

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne.
2. Stawka oprocentowania jest sum¹ zmiennej stawki WIBOR i staùej mar¿y Banku. Szczegóùowe warunki ustalania
oprocentowania okreœlane s¹ w Umowie.
3. Zmiana oprocentowania kredytu, spowodowana zmian¹ stawki WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej
wypowiedzenia. Ka¿dorazowo po zmianie stawki WIBOR, Kredytobiorca otrzyma nowy harmonogram wedùug którego
bêdzie dokonywaù dalszych spùat.
4. Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu a w przypadku kredytu odnawialnego w rachunku od salda zadùu¿enia
5. Bank zawiadamia Kredytobiorcê o zmianie stawki WIBOR przez ogùoszenie komunikatów w swoich jednostkach
organizacyjnych lub w inny, uzgodniony w Umowie sposób.

1.
2.
3.

Rozdziaù IV Prowizje i opùaty
§ 10
Bank pobiera, oprócz prowizji, opùat i kosztów okreœlonych w Umowie, prowizje i opùaty, o ile wynikaj¹ one z Taryfy.
Pobranie w/w prowizji i opùat nast¹pi w terminach wynikaj¹cych z Umowy lub okreœlonych w treœci Taryfy.
Naliczone opùaty i prowizje obci¹¿aj¹ Rachunek Kredytobiorcy lub rachunek kredytu zgodnie z zapisami Umowy.
Zapùacone przez Kredytobiorcê prowizje i opùaty nie podlegaj¹ zwrotowi, tak¿e w przypadku nie wykorzystania
udzielonego kredytu.

§ 11
Wysokoœã opùat i prowizji okreœlonych w Taryfie mo¿e ulec zmianie.
Podstaw¹ zmiany wysokoœci opùat i prowizji mo¿e byã:
1) zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez Gùówny Urz¹d Statystyczny,
2) zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, w tym zwi¹zanych z wykonywaniem Umowy za
poœrednictwem podmiotów wspóùpracuj¹cych z Bankiem,
3) zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug, których Bank korzysta przy realizacji danej czynnoœci,
4) zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z obsùug¹ produktu bankowego, w tym kosztów obsùugi produktu
w wyniku zmian cen energii, poù¹czeñ telekomunikacyjnych, usùug pocztowych oraz w wyniku wprowadzenia nowych
przepisów prawnych,
5) zmiany poziomu ponoszonego przez Bank ryzyka zwi¹zanego z obsùug¹ danego produktu bankowego,
6) zmiany oferty produktowej Banku,
7) wprowadzenia promocji.
3. Bank uprawniony jest do wprowadzania w Taryfie nowych opùat i prowizji. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
4. Aktualnie obowi¹zuj¹ca Taryfa jest udostêpniana Kredytobiorcy w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronach
internetowych Banku (http://www.pocztowy.pl).
1.
2.
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Rozdziaù V Prawne zabezpieczenie kredytów
§ 12
Warunkiem wypùaty kredytu jest ustanowienie wskazanego przez Bank prawnego zabezpieczenia jego spùaty. Szczegóùowe
warunki ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu okreœlone s¹ w Umowie.
Forma prawnego zabezpieczenia kredytu uzale¿niona jest od rodzaju i kwoty udzielonego kredytu oraz okresu
kredytowania.
Bez wzglêdu na stosowane przez Bank formy zabezpieczenia, Kredytobiorca skùada w Banku oœwiadczenie o poddaniu siê
egzekucji na podstawie bankowego tytuùu egzekucyjnego zgodnie z wzorem obowi¹zuj¹cym w Banku.
Umowy oraz oœwiadczenia dotycz¹ce zabezpieczenia kredytu stanowi¹ integraln¹ czêœã Umowy.
Wszelkie koszty zwi¹zane z ustanowieniem, zmian¹, utrzymaniem i zwolnieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi
Kredytobiorca.
Zwolnienie czêœci zabezpieczenia w trakcie kredytowania uzale¿nione jest od decyzji Banku.
Rozdziaù VI Spùata kredytów
§ 13
Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spùacie w terminach, kwotach i na zasadach okreœlonych w Umowie
i Regulaminie.
Raty odsetkowe pùatne bêd¹ w dniu spùaty okreœlonym w Umowie, przy czym pierwsza rata odsetkowa pùatna bêdzie
w dniu spùaty nastêpuj¹cym po miesi¹cu, w którym uruchomiono kredyt/pierwsz¹ transzê kredytu.
Spùata kapitaùu, i odsetek w przypadku kredytu ratalnego nieodnawialnego bêdzie nastêpowaã w dniu spùaty, który
szczegóùowo okreœlony jest w Umowie i w harmonogramie, sporz¹dzonym z uwzglêdnieniem poni¿szych zapisów.
Pierwszy harmonogram, który Bank dostarczy Kredytobiorcy niezwùocznie po uruchomieniu kredytu, oraz wszystkie
nastêpne harmonogramy stanowi¹ integraln¹ czêœã Umowy. Harmonogram jest wygenerowany elektronicznie i nie
wymaga podpisu za Bank.
Bank zastrzega, ¿e wysokoœã odsetek wskazanych w harmonogramie jest obowi¹zuj¹ca wyù¹cznie w przypadku
terminowo pùaconych rat kredytu.
W przypadku kredytów odnawialnych w rachunku ka¿dy wpùyw œrodków pieniê¿nych na Rachunek w okresie
kredytowania powoduje, bez odrêbnej dyspozycji Kredytobiorcy spùatê nale¿noœci Banku z tytuùu wykorzystanego
kredytu przed wszystkimi innymi pùatnoœciami oraz odnowienie przyznanego limitu kredytu o spùacon¹ kwotê.
Kredytobiorca jest zobowi¹zany do caùkowitej spùaty wykorzystanego kredytu w terminie wskazanym w Umowie.
Kredytobiorcy przysùuguje prawo do wczeœniejszej czêœciowej lub caùkowitej spùaty kredytu.
O zamiarze dokonania wczeœniejszej spùaty kredytu Kredytobiorca zobowi¹zany jest poinformowaã Bank najpóêniej
w terminie 3 dni roboczych przed jej dokonaniem.
Za wczeœniejsz¹ spùatê kredytu Bank pobiera prowizje zgodnie z Taryf¹.
Prowizji od wczeœniejszej spùaty, nie stosuje siê do kredytu odnawialnego w rachunku.
Wczeœniejsza czêœciowa spùata kredytu, powoduje zmniejszenie rat kapitaùowych bez skrócenia okresu kredytowania
i nie wymaga zawarcia aneksu.
W przypadku dyspozycji Kredytobiorcy dotycz¹cej wczeœniejszej spùaty Kredytu z jednoczesnym skróceniem okreœlonego
w Umowie okresu kredytowania, realizacja dyspozycji wymaga zawarcia aneksu do Umowy, przy czym Bank ka¿dorazowo
dokonuje ponownej analizy zdolnoœci kredytowej Kredytobiorcy przed zawarciem aneksu. W celu przeprowadzenia
ponownej analizy kredytowej Kredytobiorca zobowi¹zany jest do przedùo¿enia wskazanych przez Bank aktualnych
dokumentów finansowych .
W przypadku caùkowitej spùaty kredytu ewentualna nadpùata rozliczana jest zgodnie z dyspozycj¹ Kredytobiorcy. Do czasu
otrzymania dyspozycji, nadpùacone œrodki pieniê¿ne s¹ ksiêgowane i oczekuj¹ na rozliczenie, na nieoprocentowanym
rachunku bankowym.

§ 14
1. Za datê spùaty raty kapitaùowej i raty odsetkowej przyjmuje siê termin wpùywu œrodków na rachunek wskazany w Umowie.
Je¿eli termin spùaty raty kapitaùowej i raty odsetkowej przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy, to termin spùaty raty
kapitaùowej i raty odsetkowej upùywa w pierwszym dniu roboczym nastêpuj¹cym po tym dniu.
2. Kredytobiorca ma obowi¹zek zapewniã w dniu wymagalnoœci spùaty, na wskazanym w Umowie rachunku, œrodki pieniê¿ne
w kwocie wystarczaj¹cej na spùatê zobowi¹zañ z tytuùu kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu.
3. Je¿eli w dniu wymagalnoœci raty kapitaùowej i odsetkowej, Kredytobiorca nie zapewni na rachunku wskazanym
w Umowie œrodków pieniê¿nych w wysokoœci zapewniaj¹cej spùatê wszystkich wymaganych kwot, Bank dokona spùaty
w kwocie znajduj¹cej siê na tym rachunku, a brakuj¹c¹ kwotê bêdzie traktowaù jako zadùu¿enie przeterminowane.
4. W odniesieniu do powstaùego zadùu¿enia przeterminowanego podjête zostan¹ czynnoœci z zakresu prewindykacji lub
windykacji polegaj¹ce w szczególnoœci na:
1) wysyùaniu monitów (upomnienia , wezwania do zapùaty),
2) monitoringu telefonicznym,
3) wizytach negocjatorów terenowych w siedzibie Kredytobiorcy/miejscu prowadzenia przez Kredytobiorcê dziaùalnoœci.
5. Bank mo¿e powierzyã prowadzenie czynnoœci prewindykacyjnych lub windykacyjnych podmiotowi zewnêtrznemu,
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z którym zawarù stosown¹ umowê.
6. W przypadku dokonania spùaty kredytu w niepeùnej kwocie lub w terminie póêniejszym ni¿ okreœlony w Umowie, Bank
nalicza odsetki karne od wymagalnej kwoty kredytu w wysokoœci czterokrotnoœci stopy kredytu lombardowego NBP
i kwalifikuje wpùaty wg nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) prowizje, opùaty i koszty Banku,
2) odsetki od zadùu¿enia przeterminowanego,
3) odsetki zapadùe,
4) kapitaù przeterminowany,
5) odsetki bie¿¹ce,
6) kapitaù bie¿¹cy.
§ 15
1. Za spùatê caùoœci zadùu¿enia uwa¿a siê spùatê:
1) kapitaùu pozostaùego do spùaty,
2) odsetek naliczonych do dnia spùaty, w tym odsetek od zadùu¿enia przeterminowanego,
3) opùat i prowizji nale¿nych do dnia spùaty,
4) innych kosztów poniesionych przez Bank z tytuùu Umowy.
2. Caùkowita spùata zadùu¿enia z tytuùu Umowy stanowi podstawê do rozliczenia koñcowego kredytu oraz oznacza
wygaœniêcie umowy o kredyt niezale¿nie od tego, kto, w jakim trybie i terminie jej dokonaù.
3. W przypadku:
a) nie dokonania spùaty kredytu przez Klienta w terminie okreœlonym w Umowie,
b) upùywu terminu wypowiedzenia umowy kredytowej,
c) postawienia Klienta w stan likwidacji, upadùoœci.
Bank dokonuje przeniesienia niespùaconej kwoty kredytu na rachunek zadùu¿enia przeterminowanego.
4. Przeksiêgowanie nastêpuje z dat¹ dnia nastêpnego po zaistnieniu jednej z powy¿szych przyczyn.
5. Po wyst¹pieniu zadùu¿enia przeterminowanego Bank rozpoczyna postêpowanie prewindykacyjne lub windykacyjne
zmierzaj¹ce do odzyskania swojej nale¿noœci.
Rozdziaù VII Uprawnienia banku
§ 16
1. W czasie trwania Umowy Bank ma prawo dokonywania bie¿¹cej oceny sytuacji prawno – finansowej Kredytobiorcy, jak
równie¿ sposobu wykorzystania kredytu i wypeùniania warunków Umowy. Bank dokonuje tej oceny na podstawie
dokumentów okreœlonych przez Bank, do przedùo¿enia których zobowi¹zany jest Kredytobiorca oraz na podstawie
inspekcji w siedzibie Kredytobiorcy/miejscu prowadzenia dziaùalnoœci przez Kredytobiorcê.
2. W czasie trwania Umowy Bank ma prawo dokonywania okresowego monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej,
maj¹tkowej i prawnej Kredytobiorcy. Bank okreœla czêstotliwoœã monitoringu (kwartalny, póùroczny lub roczny) oraz
zakres informacji i dokumentów, jakie w tym celu Kredytobiorca zobowi¹zany jest przedùo¿yã w Banku. Brak dostarczenia
w/w informacji i dokumentów w wyznaczonym przez Bank terminie mo¿e stanowiã podstawê do wypowiedzenia przez
Bank Umowy i/lub naliczenia przez Bank, okreœlonych w Taryfie dodatkowych opùat.
3. Bank dokonuje kontroli wysokoœci okreœlonych w Umowie œredniomiesiêcznych wpùywów na rachunek/ki Kredytobiorcy
prowadzony/ych w Banku w kolejnych kwartaùach kalendarzowych, licz¹c od kwartaùu nastêpuj¹cego po kwartale,
w którym nast¹piùo podpisanie Umowy. Rozliczenie obowi¹zku realizacji wpùywów dokonywane jest w cyklach
kwartalnych (kalendarzowych) z zastrze¿eniem, ¿e do tych wpùywów nie zalicza siê rozrachunków miêdzy rachunkami
Kredytobiorcy w Banku (w tym uruchomienia kredytów oraz obsùuga lokat). W przypadku naruszenia obowi¹zku realizacji
przez rachunek/i wpùywów w wymaganej wysokoœci Bank pobiera odpowiedni¹ opùatê zgodnie z Taryf¹. Opùata
pobierana jest odrêbnie za ka¿dy kwartaù, w trakcie którego nast¹piùo naruszenie przez Kredytobiorcê obowi¹zku
wskazanego w zdaniu pierwszym.
§ 17
1. Za naruszenie przez Kredytobiorcê warunków Umowy uznaje siê w szczególnoœci:
1) wyst¹pienie opóênieñ w spùacie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy,
2) ujawnienie rozbie¿noœci pomiêdzy danymi i informacjami stanowi¹cymi podstawê udzielenie Kredytu, jak równie¿
w trakcie obowi¹zywania Umowy, a stanem faktycznym,
3) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w Umowie,
4) wypowiedzenie umowy Rachunku przeznaczonego do obsùugi Kredytu,
5) nieustanowienie prawnych zabezpieczeñ kredytu w terminie przewidzianym w Umowie,
6) zajœcie zawinionych przez Kredytobiorcê zdarzeñ wpùywaj¹cych na zmniejszenie wartoœci prawnych zabezpieczeñ
kredytu,
7) pogorszenie siê sytuacji ekonomiczno-finansowej lub maj¹tkowej Kredytobiorcy mog¹cej skutkowaã, w ocenie Banku,
zagro¿eniem terminowej spùaty kredytu lub odsetek, lub niedostarczenie na ¿¹danie Banku dokumentacji niezbêdnej
do przeprowadzenia tej oceny,
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8) nie speùnienie przez Kredytobiorcê okreœlonego w Umowie i Regulaminie wymogu realizowania wpùywów
na rachunek/rachunki Kredytobiorcy prowadzony/prowadzone w Banku.
9) nie wywi¹zywanie siê przez Kredytobiorcê z innych, niewymienionych w niniejszym ustêpie zobowi¹zañ zawartych
w Umowie lub Regulaminie.
Bank zastrzega sobie prawo rozwi¹zania Umowy z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszenia przez Kredytobiorcê postanowieñ Umowy
i Regulaminu, w szczególnoœci tych okreœlonych w ust. 1,
2) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy mog¹cej skutkowaã, w ocenie Banku, zagro¿eniem
terminowej spùaty kredytu lub odsetek,
3) utraty lub znacznego obni¿enia wartoœci zabezpieczenia zgodnie z przepisami wewnêtrznymi Banku.
Bank zastrzega sobie prawo rozwi¹zania Umowy z 7 - dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zagro¿enia upadùoœci¹
Kredytobiorcy lub zakoñczenia przez Kredytobiorcê prowadzenia dotychczasowej dziaùalnoœci gospodarczej, o ile nie rozpocz¹ù
on nowej dziaùalnoœci gospodarczej sklasyfikowanej wedùug tego samego kodu Polskiej Klasyfikacji Dziaùalnoœci Gospodarczej.
Bank zastrzega sobie prawo rozwi¹zania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku powziêcia przez Bank
uzasadnionego podejrzenia popeùnienia przez Kredytobiorcê lub przez osoby dziaùaj¹ce w imieniu lub na rzecz Kredytobiorcy
przestêpstwa, w szczególnoœci:
1) zùo¿enia faùszywych dokumentów, danych, (lub ich zatajenia) stanowi¹cych podstawê udzielenia kredytu,
2) zùo¿enia niezgodnych z prawd¹ oœwiadczeñ dotycz¹cych prawnego zabezpieczenia kredytu,
3) gdy Kredytobiorca jest podmiotem podejrzewanym o udziaù w procederze prania pieniêdzy lub finansowania
terroryzmu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziaùaniu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz.455).
W przypadku stwierdzenia zagro¿enia terminowej spùaty kredytu lub odsetek albo utraty lub znacznego obni¿enia wartoœci
ustanowionych prawnych zabezpieczeñ kredytu, wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszenia innych
postanowieñ Umowy lub Regulaminu Bank mo¿e tak¿e:
1) obni¿yã kwotê przyznanego kredytu – jeœli kredyt lub jego czêœã nie zostaù jeszcze uruchomiony,
2) zablokowaã dostêp do œrodków udostêpnionych Kredytobiorcy w Banku na podstawie Umowy/Umów kredytu
odnawialnego,
3) wstrzymaã wypùaty z nie wykorzystanego kredytu,
4) za¿¹daã przedstawienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu,
5) za¿¹daã przedstawienia programu poprawy sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy,
6) wypowiedzieã Umowê z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Bank poinformuje Kredytobiorcê pisemnie o zmianie warunków umowy, o których mowa w ust. 5 pkt 1) – 3) oraz o dacie
wejœcia w ¿ycie zmiany i okresie jej obowi¹zywania.
Ponadto Bank zastrzega sobie prawo do:
1) natychmiastowego blokowania mo¿liwoœci dokonywania wypùat z Kredytów/u odnawialnego -w przypadku otrzymania
przez Bank postanowienia wùaœciwego organu egzekucyjnego w przedmiocie zajêcia wierzytelnoœci z Kredytu
odnawialnego - do czasu dostarczenia przez Kredytobiorcê informacji o dokonaniu spùaty wierzytelnoœci dochodzonych
w postêpowaniu egzekucyjnym lub o umorzeniu postêpowania egzekucyjnego.
2) przeksiêgowania kwoty niespùaconego kredytu w dniu nastêpnym po upùywie terminów pùatnoœci - na konto zadùu¿enia
przeterminowanego,
3) wszczêcia postêpowania prewindykacyjnego oraz windykacyjnego zmierzaj¹cego do odzyskania swojej nale¿noœci
- po wyst¹pieniu zadùu¿enia przeterminowanego
4) przekazania dochodzenia nale¿noœci przeterminowanych, w celu ich wyegzekwowania podmiotowi zewnêtrznemu,
prowadz¹cemu w imieniu i na rzecz Banku czynnoœci windykacyjne,
5) przeprowadzania inspekcji prawnych zabezpieczeñ, w ramach prowadzonego przez Bank monitorowania i aktualizacji
wartoœci zabezpieczeñ. Ponadto w przypadku kredytu wypùacanego w transzach Bank ma prawo do przeprowadzania
inspekcji w siedzibie Kredytobiorcy/miejscu prowadzenia przez Kredytobiorcê dziaùalnoœci, przed ka¿d¹ wypùat¹ transzy.

§ 18
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. O ka¿dej zmianie niniejszego Regulaminu Bank powiadamia Kredytobiorcê wysyùaj¹c mu zmienione postanowienia
Regulaminu listem zwykùym na adres korespondencyjny podany w Umowie lub przekazuje w inny sposób ustalony
pisemnie miêdzy Bankiem a Kredytobiorc¹.
3. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Informacja o zmianie postanowieñ Regulaminu jest podawana tak¿e do wiadomoœci poprzez obwieszczenie
w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronach internetowych Banku przez 1 miesi¹c przed dniem wejœcia
w ¿ycie zmian.
5. W przypadku nieakceptowania przez Kredytobiorcê zmian wprowadzanych w treœci Regulaminu, przysùuguje mu prawo do
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w/w oœwiadczenie Kredytobiorcy
nie mo¿e zostaã zùo¿one po dniu wejœcia w ¿ycie zmian Regulaminu.
6. W oœwiadczeniu o wypowiedzeniu Umowy Kredytobiorca zobowi¹zany jest do wskazania, która zmiana Regulaminu jest
podstaw¹ wypowiedzenia.
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7. Po upùywie okresu wypowiedzenia kwota kredytu wraz z odsetkami naliczonymi do ostatniego dnia okresu
wypowiedzenia, staje siê w peùni wymagalna. Kredytobiorca zobowi¹zany jest – w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia
- do zapewnienia na rachunku przeznaczonym do spùaty kredytu œrodków pozwalaj¹cych na spùatê caùoœci zadùu¿enia,
o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje siê do zmian dokonywanych przez Bank w Taryfie.
Rozdziaù VIII Postanowienia koñcowe
§ 19
Korespondencjê Banku do Kredytobiorcy oraz do innych podmiotów bêd¹cych dùu¿nikami Banku z tytuùu zawarcia Umowy
uznaje siê za dorêczon¹, je¿eli zostaùa wysùana na adres/adresy wskazany/wskazane w treœci Umowy lub w odrêbnym
pisemnym oœwiadczeniu zùo¿onym Bankowi przez Kredytobiorcê lub przez w/w innych dùu¿ników Banku.
§ 20
1. Wszelkie oœwiadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
2. Je¿eli Umowa zawiera postanowienia odmienne od okreœlonych niniejszym Regulaminem, obowi¹zuj¹ w tym zakresie
postanowienia Umowy.
3. Regulamin stanowi integraln¹ czêœã Umowy.
4. W przypadku œmierci osoby fizycznej prowadz¹cej dziaùalnoœã gospodarcz¹ bêd¹cej jedynym Kredytobiorc¹ umowa ulega
rozwi¹zaniu, a Bank dochodzi swoich nale¿noœci zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie, stosuje siê powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa.
6. Spory, wynikaj¹ce z zawartej Umowy, podlegaj¹ rozpatrzeniu przez S¹dy wùaœciwe miejscowo dla siedziby Banku.
7. Bank zapewnia, ¿e informacje powziête w zwi¹zku z rozpatrywaniem wniosku kredytowego, zawarciem Umowy i jej
wykonywaniem, z wyj¹tkiem okolicznoœci bez ujawnienia, których nie jest mo¿liwe nale¿yte wykonanie zawartej Umowy
lub obowi¹zków Banku wynikaj¹cych z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, s¹ chronione tajemnic¹ bankow¹,
zgodnie z przepisami Prawa bankowego i Ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
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