Regulamin kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.
w brzmieniu obowi zuj cym od dnia 01 sierpnia 2004 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 21.05.2012 r.,w dniu 04.07.2016 r. oraz w dniu
10 listopada 2018 r., za wyj tkiem rozdzia u 10. dotycz cego Internetowej Obs ugi Kredytu i Serwisu Telefonicznego, który obowi zuje od dnia
22 pa dziernika 2018r.

§ 1. Przedmiot regulacji
Regulamin kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. (zwany dalej „Regulaminem”) okre la zasady, warunki i tryb
udzielania przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie kredytów na cele mieszkaniowe oraz kredytów konsolidacyjnych (zwanych
dalej „Kredytem”).
§ 2. Definicje
yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj :
Bank - oznacza Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie;
Developer - oznacza przedsi biorc zajmuj cego si w sposób profesjonalny dzia alno ci polegaj
na zawieraniu umów o wybudowanie
domów lub mieszka w celu przeniesienia ich w asno ci na Kredytobiorc ;
Hipoteka - oznacza ograniczone prawo rzeczowe ustanowione przez Kredytobiorc lub osob trzeci na Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej
Nieruchomo ci w celu zabezpieczenia Kredytu;
Inna Nieruchomo - oznacza inn ni Nieruchomo Kredytowana nieruchomo , w asno ciowe spó dzielcze prawo do lokalu lub prawo do
domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej;
Internetowa Obs uga Kredytu – oznacza serwis umo liwiaj cy dost p do Kredytu zgodnie z Tabel Us ug za po rednictwem sieci Internet
szyfrowanym protoko em transportu danych, z wykorzystaniem ogólnodost pnego sprz tu czno ci przewodowej lub bezprzewodowej i
programów komputerowych oraz w ramach licencji udzielonych przez producentów tych programów;
IVR – oznacza serwis automatyczny dost pny w ramach Serwisu Telefonicznego;
Kredyt - oznacza kwot rodków pieni nych oddanych przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy na podstawie Umowy Kredytu;
Kredyt konsolidacyjny – oznacza Kredyt przeznaczony na sp at zobowi za finansowych Kredytobiorcy;
Kredyt mieszkaniowy – oznacza Kredyt przeznaczony na cele zwi zane z finansowaniem nieruchomo ci;
Kredytobiorca - oznacza osob lub osoby, które zawar y z Bankiem Umow Kredytu na zasadach okre lonych w Regulaminie;
Kwarta - oznacza okres kolejnych trzech miesi cy kalendarzowych w ka dym roku kalendarzowym, odpowiednio od 1.01 do 31.03, od 1.04 do
30.06, od 1.07 do 30.09 i od 1.10 do 31.12;
Nieruchomo Kredytowana - oznacza dom, mieszkanie lub grunt, w zwi zku z którego nabyciem, remontem, modernizacj , rozbudow lub
doko czeniem budowy zosta udzielony Kredyt;
Pakiet Uwierzytelniaj cy – oznacza zestaw narz dzi i metod stosowanych przez Kredytobiorc w celu skorzystania z Internetowej Obs ugi
Kredytu oraz Serwisu Telefonicznego. W sk ad Pakietu Uwierzytelniaj cego wchodz :
a) NIK – Numer Identyfikacyjny Klienta - oznacza nadawany przez Bank unikalny ci g cyfr umo liwiaj cy identyfikacj Kredytobiorcy w
Internetowej Obs udze Kredytu oraz Serwisie Telefonicznym,
b) Kod Dost pu – oznacza poufny ci g znaków umo liwiaj cy Kredytobiorcy, cznie z NIK, dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu oraz Serwisu
Telefonicznego;
Polisa Ubezpieczeniowa - oznacza wydany przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokument potwierdzaj cy fakt zawarcia umowy ubezpieczenia
Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci od ognia i innych zdarze losowych, na podstawie której Kredytobiorca uzyska status
ubezpieczonego;
Rachunek Bankowy - oznacza rachunek bankowy wskazany Bankowi przez Kredytobiorc w celu obci ania tego rachunku sp atami Rat Kredytu;
Rata - oznacza cz
nale no ci g ównej (cz
Kredytu) oraz odsetek nale nych Bankowi naliczanych od aktualnego zad enia z tytu u
wyp aconego Kredytu; jednak e w okresie odroczonej sp aty nale no ci g ównej, w okresie trwania Wakacji Kredytowych, oraz do dnia wyp aty
ostatniej transzy Kredytu lub do dnia, w którym up ywa termin jej wyp aty przez Bank, Rata oznacza wy cznie odsetki nale ne Bankowi;
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.;
Serwis Bezpo redni – oznacza obs ug bezpo redni w miejscu wskazanym przez Bank do obs ugi Kredytobiorców;
Serwis Telefoniczny – oznacza us ug oferowan przez Bank, która umo liwia Kredytobiorcy uzyskanie informacji oraz sk adanie dyspozycji przez
telefon, zgodnie z ustalonym zakresem obs ugi. Zasady tej obs ugi opisuje niniejszy Regulamin Kredytowy oraz Regulamin Us ug Bankowo ci
Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A. Dost p do obs ugi w ramach Serwisu Telefonicznego mo liwy jest przy u yciu aparatu telefonicznego
pracuj cego w trybie wybierania tonowego;
Sprzedaj cy - oznacza podmiot, od którego Kredytobiorca zamierza kupi Nieruchomo Kredytowan ;
Strona Internetowa Banku – oznacza publicznie dost pn stron internetow (WWW) o adresie www.db.com/poland;
Strony - oznaczaj strony Umowy Kredytu, czyli Bank i Kredytobiorc ;
Tabela Us ug – oznacza tabel okre laj
rodzaje, zakres oraz szczegó owy opis us ug wiadczonych przez Bank udost pnianych Kredytobiorcy w
poszczególnych kana ach obs ugi Kredytobiorcy. Tabela Us ug zamieszczona jest na Stronie Internetowej Banku. Tabela Us ug nie stanowi
za cznika do niniejszego Regulaminu. Zmiana Tabeli Us ug nie wymaga aneksu do Umowy Kredytu. Bank publikuje informacj o zmianach Tabeli
Us ug poprzez komunikaty udost pniane na Stronie Internetowej Banku, przy czym jednocze nie informacja taka mo e by równie przekazywana
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, ul. Lecha Kaczy skiego 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
dowego pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 2.744.449.384,00 z (kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416, www.db.com/poland
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Rozdzia 1. Postanowienia ogólne

w ramach Internetowej Obs ugi Kredytu. Zmiany wchodz w ycie w terminie wskazanym w komunikacie, lecz nie wcze niej ni w terminie 14 dni
roboczych od daty publikacji komunikatu na Stronie Internetowej Banku;
Umowa Kredytu - oznacza umow zawart pomi dzy Stronami na zasadach okre lonych w Regulaminie;
Wakacje Kredytowe - zawieszenie sp aty cz ci g ównej Raty Kredytu mieszkaniowego zgodnie z zasadami wskazanymi w §26 pkt. 3 niniejszego
Regulaminu;
Wirtualny Oddzia – oznacza udost pniony przez Bank kana obs ugi Kredytobiorcy, wiadcz cy Serwis Telefoniczny oraz Serwis Bezpo redni;
Wniosek Kredytowy - oznacza formularze wype niane przez Wnioskodawc ubiegaj cego si o Kredyt;
Wnioskodawca - oznacza osob lub osoby ubiegaj ce si o Kredyt;
Wycena - oznacza warto Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci okre lon przez Bank lub okre lon w opinii sporz dzonej przez
rzeczoznawc maj tkowego zaakceptowanego przez Bank;
Wymagania Prawne - oznaczaj : (1) obowi zuj ce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, a tak e (2) postanowienia niniejszego Regulaminu.
Rozdzia 2. Cel i warunki udzielenia Kredytu
§ 3. Cel Kredytu
1. Kredyt mieszkaniowy mo e by udzielony na:
1) nabycie na rynku pierwotnym lub wtórnym:
a) prawa w asno ci do:
- lokalu mieszkalnego;
- domu (jednorodzinnego wolnostoj cego, bli niaka lub segmentu w zabudowie szeregowej), tak e w przypadku wzniesienia go na
gruncie b
cym przedmiotem u ytkowania wieczystego;
b) asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej;
2) remont, modernizacj mieszkania Kredytobiorcy stanowi cego odr bn w asno lub w asno ciowe spó dzielcze prawo do lokalu;
3) remont, modernizacj , rozbudow lub doko czenie budowy domu (jednorodzinnego wolnostoj cego, bli niaka lub segmentu)
Kredytobiorcy stanowi cego w asno , tak e w przypadku wzniesienia go na gruncie b
cym przedmiotem prawa u ytkowania
wieczystego, lub prawo do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej;
4) zakup gruntu;
5) sp at kredytu mieszkaniowego w innym banku;
6) sp at zobowi za finansowych Kredytobiorcy w innych bankach w powi zaniu z celami wymienionymi w pkt 1-5.
2. Kredyt konsolidacyjny mo e by udzielony na sp at zobowi za finansowych Kredytobiorcy (za wyj tkiem sp aty kredytu mieszkaniowego
o jakim mowa w ust. 1) w innych Bankach.
§ 4. Kredytobiorcy
O Kredyt mog ubiega si osoby fizyczne bez wzgl du na obywatelstwo i miejsce sta ego zamieszkania w Polsce lub zagranic .
§ 5. Wspólny Kredyt
Kredyt mo e by udzielony wspólnie kilku osobom.
§ 6. Ma onkowie
Je eli Wnioskodawca pozostaje w zwi zku ma
skim, Umow Kredytu zawiera si z obojgiem ma onków, z uwzgl dnieniem jednak e
istniej cego mi dzy nimi ustroju maj tkowego ma
skiego.
§ 7. Przes anki udzielenia Kredytu
1. Bank mo e udzieli Kredytu, je eli Wnioskodawca:
1) posiada sta e ród o dochodów;
2) uwiarygodni sw zdolno do sp aty Kredytu;
3) zaakceptuje proponowane przez Bank sposoby zabezpieczenia Kredytu;
4) przed y Bankowi wszystkie wymagane przez Bank dokumenty;
5) zgodzi si na poddanie si egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665 - z pó n. zm.).
2. Sta ym ród em dochodów mo e by :
1) stosunek pracy na czas nieokre lony lub na czas okre lony;
2) renta lub emerytura;
3) prowadzenie dzia alno ci gospodarczej;
4) wykonywanie wolnego zawodu;
5) prowadzenie gospodarstwa rolnego.

§ 8. Wysoko Kredytu
1. Bank udziela Kredytu w wysoko ci ustalonej w Umowie Kredytu.
2. Kredyt mieszkaniowy b dzie wyp acany jednorazowo lub w transzach. W przypadku, gdy jego wysoko przekracza 10.000 z otych lub
równowarto tej kwoty w innej walucie wymienialnej, kwota jednej transzy nie mo e by mniejsza ni 10.000 z otych lub równowarto
kwoty w innej walucie wymienialnej z wyj tkiem ostatniej transzy.
2/11

tej

WZ/2014/09/74, wer. 4.0

Rozdzia 3. Warunki Kredytu i jego sp aty

§ 9. Okres Kredytowania
Bank udziela Kredytu na okres ustalony w Umowie Kredytu. Okres, na jaki zosta udzielony Kredyt, rozpoczyna si w dniu wyp aty Kredytu lub
pierwszej transzy Kredytu, a ko czy si w dniu p atno ci ostatniej Raty, w którym up ywa okres kredytowania przewidziany w Umowie Kredytu.
§ 10. Sposób wyp aty Kredytu
1. Wyp ata Kredytu lub danej transzy nast pi niezw ocznie po z eniu przez Kredytobiorc na odpowiednim formularzu dyspozycji wyp aty
Kredytu lub danej transzy w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorc z zastrze eniem zapisów §11, 12 i 13.
2. Bank nie mo e otrzyma dyspozycji wyp aty Kredytu lub jego pierwszej transzy pó niej ni w ci gu 3 miesi cy od zawarcia Umowy Kredytu.
3. Wyp ata ostatniej transzy Kredytu nie mo e nast pi pó niej ni w ci gu 9 miesi cy od wyp aty pierwszej transzy Kredytu, chyba, e Umowa
Kredytu stanowi inaczej.
§ 11. Warunki wyp aty Kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na remont, modernizacj , rozbudow , doko czenie budowy
Nieruchomo ci Kredytowanej, sp at kredytu mieszkaniowego w innym banku lub sp at zobowi za w innych bankach w powi zaniu z
tymi celami
1. Do warunków wyp aty Kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na remont, modernizacj , rozbudow lub doko czenie budowy
Nieruchomo ci Kredytowanej nale :
1) otrzymanie przez Bank kopii stosownego wniosku do w ciwego s du wieczysto – ksi gowego o ustanowienie na rzecz Banku Hipoteki,
o której mowa w §23;
2) ubezpieczenie Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci, w zale no ci od tego, która z nich stanowi b dzie przedmiot
Hipoteki, na zasadach okre lonych w §24 i zawarcie przez Kredytobiorc z Bankiem umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej oraz
dostarczenie Bankowi dowodu zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonanej cesji praw z Polisy wraz z dowodem op acenia
sk adki ubezpieczeniowej;
3) uiszczenie przez Kredytobiorc op at s dowych lub/i notarialnych oraz podatku od czynno ci cywilnoprawnych zwi zanych z
ustanowieniem przez Kredytobiorc na rzecz Banku Hipoteki / zabezpiecze Kredytu;
4) ustanowienie innych ni wymienione w niniejszym paragrafie zabezpiecze Kredytu, o ile b
one przewidziane w Umowie Kredytu;
5) przed enie Bankowi dowodów zaanga owania rodków w asnych Kredytobiorcy potrzebnych do pokrycia ca kowitych kosztów
zwi zanych z realizacj celu Kredytu.
2. Bank w Umowie Kredytu mo e uzale ni wyp at poszczególnych transz Kredytu od stanu zaawansowania prac budowlanych.
3. Do warunków wyp aty Kredytu przeznaczonego na sp at kredytu mieszkaniowego w innym banku stosuje si warunki wyp aty Kredytu
wymienione w ust. 1 pkt 1,3,4 oraz warunek otrzymania przez Bank aktualnego za wiadczenia z innego banku potwierdzaj cego wysoko
zad enia do sp aty.
4. Do warunków wyp aty Kredytu przeznaczonego na sp at zobowi za w innych bankach w powi zaniu z celami wymienionymi w niniejszym
paragrafie, stosuje si warunki wyp aty Kredytu wymienione w ust. 1-3 stosownie do rodzaju celu oraz warunek otrzymania przez Bank
aktualnych za wiadcze z innych banków potwierdzaj cych wysoko zad enia do sp aty.
§ 12. Warunki wyp aty Kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej
lub sp at zobowi za w innych bankach w powi zaniu z tym celem
1. Do warunków wyp aty Kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej nale :
1) zawarcie w formie aktu notarialnego umowy sprzeda y Nieruchomo ci Kredytowanej pomi dzy Sprzedaj cym i Kredytobiorc oraz
przed enie jej w Banku;
2) otrzymanie przez Bank kopii: wniosku o ujawnienie w dziale II ksi gi wieczystej Kredytobiorcy jako w ciciela, u ytkownika wieczystego
Nieruchomo ci Kredytowanej lub uprawnionego z tytu u w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu lub prawa do domu
jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej oraz wniosku o wpis na rzecz Banku Hipoteki, o której mowa w §23;
3) uiszczenie przez Kredytobiorc op at s dowych lub/i notarialnych oraz podatku od czynno ci cywilnoprawnych, zwi zanych z nabyciem
Nieruchomo ci Kredytowanej i ustanowieniem przez Kredytobiorc na rzecz Banku Hipoteki / zabezpiecze Kredytu;
4) ustanowienie innych ni wymienione w niniejszym paragrafie zabezpiecze Kredytu, o ile b
one przewidziane w Umowie Kredytu;
5) przed enie Bankowi dowodów zaanga owania rodków w asnych Kredytobiorcy potrzebnych do pokrycia ca kowitych kosztów
zwi zanych z realizacj celu Kredytu;
6) w przypadku zabezpieczenia Kredytu w postaci Hipoteki na Innej Nieruchomo ci - ubezpieczenie Innej Nieruchomo ci na zasadach
okre lonych w §24 i zawarcie przez Kredytobiorc z Bankiem umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej oraz dostarczenie Bankowi
dowodu zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonanej cesji praw z Polisy wraz z dowodem op acenia sk adki
ubezpieczeniowej.
2. Do warunków wyp aty Kredytu przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej od Developera stosuje si warunki wyp aty Kredytu
wymienione w ust. 1 pkt 4-5.
3. W przypadku Kredytu przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej od Developera Bank zastrzega sobie prawo do wyp aty
Kredytu w transzach, uzale niaj c wyp at poszczególnych transz od stanu zaawansowania prac budowlanych.
4. Do warunków wyp aty Kredytu przeznaczonego na sp at zobowi za w innych bankach w powi zaniu z nabyciem Nieruchomo ci
Kredytowanej, stosuje si warunki wyp aty Kredytu wymienione w ust. 1-3 oraz warunek otrzymania przez Bank aktualnych za wiadcze z
innych banków potwierdzaj cych wysoko zad enia do sp aty.

3/11

WZ/2014/09/74, wer. 4.0

3. Kredyt konsolidacyjny b dzie wyp acany jednorazowo.
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§ 13. Warunki wyp aty Kredytu konsolidacyjnego
Do warunków wyp aty Kredytu konsolidacyjnego nale :
1) otrzymanie przez Bank kopii stosownego wniosku do w ciwego s du wieczysto - ksi gowego o ustanowienie na rzecz Banku Hipoteki, o
której mowa w §23;
2) uiszczenie przez Kredytobiorc op at s dowych lub/i notarialnych oraz podatku od czynno ci cywilnoprawnych, zwi zanych z ustanowieniem
przez Kredytobiorc na rzecz Banku Hipoteki / zabezpiecze Kredytu;
3) ubezpieczenie Nieruchomo ci, która stanowi b dzie przedmiot Hipoteki, na zasadach okre lonych w §24 i zawarcie przez Kredytobiorc
z Bankiem umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej oraz dostarczenie Bankowi dowodu zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego
o dokonanej cesji praw z Polisy wraz z dowodem op acenia sk adki ubezpieczeniowej;
4) ustanowienie innych ni wymienione w niniejszym paragrafie zabezpiecze Kredytu, o ile b
one przewidziane w Umowie Kredytu;
5) otrzymanie przez Bank aktualnych za wiadcze z innych banków potwierdzaj cych wysoko zad enia do sp aty.
§ 14. Przes anki odmowy wyp aty Kredytu
Bank mo e odmówi wyp aty Kredytu lub jego cz ci do czasu spe nienia wszystkich warunków jego wyp aty.
§ 15. Prowizja Banku
1. Z tytu u udzielenia Kredytu Bankowi przys uguje prowizja w wysoko ci ustalonej w Umowie Kredytu.
2. Bank potr ci nale
mu prowizj w ca ci z kwoty Kredytu przy pierwszej jego wyp acie.
3. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w drodze aneksu do Umowy Kredytu, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji za
sporz dzenie aneksu w wysoko ci okre lonej w Tabeli prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S.A. dla osób fizycznych obowi zuj cej w Banku.
§ 16. Oprocentowanie Kredytu
1. W zale no ci od wyboru Kredytobiorcy dokonanego spo ród mo liwo ci zawartych w aktualnie obowi zuj cej ofercie Banku, Kredyt mo e by
oprocentowany wed ug zmiennej stopy procentowej lub wed ug sta ej stopy procentowej.
2. Dokonuj c wyboru sta ej stopy procentowej, Kredytobiorca wybiera jednocze nie proponowany przez Bank okres sta ego oprocentowania.
Nie mo na wybra sta ej stopy procentowej, je eli okres kredytowania okre lony w Umowie Kredytu by by krótszy od wybranego przez
Kredytobiorc okresu sta ego oprocentowania.
§ 17. Obliczanie odsetek
1. Bank ma prawo do odsetek obliczanych od kwoty wyp aconego przez Bank i niesp aconego przez Kredytobiorc Kredytu.
2. Bank b dzie nalicza odsetki za ka dy dzie korzystania przez Kredytobiorc z Kredytu pocz wszy od dnia wyp aty Kredytu lub jego transzy a
do dnia sp aty w cznie w wysoko ci 1/365 stopy procentowej maj cej w danym dniu zastosowanie do Kredytu.
§ 18. Raty
1. Kredyt mo e by sp acany w systemie Rat równych lub systemie Rat malej cych, w zale no ci od wyboru Kredytobiorcy.
2. Zasady ustalania wysoko ci Rat oraz terminy ich p atno ci reguluje Umowa Kredytu.
§ 19. Sposób sp aty Kredytu
1. Sp ata Kredytu mieszkaniowego nast powa b dzie poprzez wp at gotówki lub przelew rodków na pomocniczy rachunek bankowy
okre lony przez Bank w Umowie Kredytu w wysoko ci kwoty Raty lub innej nale nej Bankowi kwoty. Na zlecenie Klienta Bank b dzie obci
Rachunek Bankowy kwot Raty lub inn nale
Bankowi kwot . Kredytobiorca zobowi zuje si zapewnia wp yw rodków pieni nych na
Rachunek Bankowy w wysoko ci pokrywaj cej nale no ci Banku najpó niej w dniu poprzedzaj cym dzie ich p atno ci. Je eli termin p atno ci
nie przypada w dniu roboczym Banku lub banku prowadz cego Rachunek Bankowy, obci enie Rachunku Bankowego na rzecz Banku nast pi
w takim najbli szym dniu roboczym, który b dzie dniem roboczym zarówno dla Banku, jak i dla banku prowadz cego Rachunek Bankowy, a w
przypadku gdy bankiem prowadz cym Rachunek Bankowy b dzie Bank - w najbli szym dniu roboczym Banku.
2. Sp ata Kredytu konsolidacyjnego nast powa b dzie poprzez wp at gotówki lub przelew rodków na pomocniczy rachunek Bankowy
okre lony przez Bank w Umowie Kredytu w wysoko ci kwoty Raty lub innej nale nej Bankowi kwoty. Kredytobiorca zobowi zuje si zapewnia
wp yw rodków pieni nych na pomocniczy rachunek bankowy w wysoko ci pokrywaj cej nale no ci Banku najpó niej w dniu ich p atno ci.
Je eli termin p atno ci nie przypada w dniu roboczym Banku, sp ata winna nast pi najpó niej w najbli szym dniu roboczym, który b dzie
dniem roboczym dla Banku.
§ 20. Wcze niejsza sp ata Kredytu
1. Kredytobiorca mo e sp aci Kredyt w ca ci lub w cz ci przed terminem ustalonym w Umowie Kredytu.
2. Je eli Kredytobiorca sp aci ca
lub cz
Kredytu przed terminem uzgodnionym w Umowie Kredytu, wówczas Bank pobierze dodatkow
prowizj okre lon w tej umowie.
3. Wcze niejsza sp ata Kredytu w ca ci wraz z nale nymi Bankowi do tego momentu odsetkami, prowizjami i op atami powoduje wyga ni cie
Umowy Kredytu oraz ustanowionych zabezpiecze Kredytu. W wypadku takim Bank prze le niezw ocznie Kredytobiorcy o wiadczenie
umo liwiaj ce wykre lenie hipoteki z ksi gi wieczystej oraz dokona innych czynno ci niezb dnych do usuni cia skutków ustanowionych
zabezpiecze Kredytu.
§ 21. Odsetki dla kredytów przeterminowanych
1. Brak terminowej sp aty Raty w pe nej wysoko ci powoduje uznanie niesp aconej Raty lub jej cz ci za zad enie przeterminowane.
2. Od zad enia przeterminowanego w zakresie nale no ci g ównej Bankowi przys uguj odsetki umowne za opó nienie naliczane za ka dy
dzie zw oki w wysoko ci 1/365 wed ug stopy procentowej dla kredytów przeterminowanych.

3. Wysoko stopy procentowej dla kredytów przeterminowanych jest ustalana na podstawie stopy odsetek ustawowych powi kszonej
o 10 punktów procentowych.
4. Sp at Raty uwa a si za dokonan , je li w dniu p atno ci na rachunek bankowy Banku wp ynie kwota Raty.

§ 22. Zabezpieczenie Kredytu
1. Zabezpieczeniem sp aty Kredytu wraz z nale nymi Bankowi odsetkami, prowizjami, op atami i kosztami egzekucyjnymi b
:
1) Hipoteka (zwyk a lub kaucyjna) na Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci na zabezpieczenie sp aty Kredytu oraz Hipoteka
kaucyjna na zabezpieczenie odsetek i kosztów;
2) cesja praw z Polisy Ubezpieczeniowej;
3) inne zabezpieczenia uzgodnione w Umowie Kredytu.
2. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpiecze wymienionych w ust. 1 ponosi Kredytobiorca.
§ 23. Hipoteka
1. Kredytobiorca b dzie zobowi zany do ustanowienia na Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci, a w przypadku kredytu
konsolidacyjnego wy cznie na Innej Nieruchomo ci Hipoteki (zwyk ej lub/i kaucyjnej) na rzecz Banku. Kwota Hipoteki b dzie okre lona
w Umowie Kredytu. Bank zastrzega sobie prawo do wskazania formy ustanowienia Hipoteki.
2. Je eli dla nieruchomo ci, która stanowi b dzie przedmiot Hipoteki, nie jest prowadzona ksi ga wieczysta lub te Kredytobiorca nie jest w
takiej ksi dze wieczystej ujawniony jako w ciciel, u ytkownik wieczysty lub uprawniony z tytu u w asno ciowego spó dzielczego prawa do
lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej, wówczas wniosek o wpis Hipoteki na tej nieruchomo ci sk adany
ciwemu s dowi wieczysto - ksi gowemu musi by poprzedzony wnioskiem o urz dzenie ksi gi wieczystej dla tej nieruchomo ci lub
wnioskiem o ujawnienie Kredytobiorcy w dziale II ksi gi wieczystej jako w ciciela, u ytkownika wieczystego lub uprawnionego z tytu u
asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej.
§ 24. Ubezpieczenie Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci
1. Kredytobiorca zobowi zany b dzie do ubezpieczenia Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej Nieruchomo ci a w przypadku kredytu
konsolidacyjnego wy cznie Innej Nieruchomo ci, w zale no ci od tego, która z nich stanowi b dzie przedmiot Hipoteki. Nieruchomo
stanowi ca przedmiot Hipoteki powinna by ubezpieczona przynajmniej do kwoty odpowiadaj cej Wycenie w celu dokonania cesji praw z
Polisy Ubezpieczeniowej na rzecz Banku.
2. Je eli nieruchomo stanowi ca przedmiot Hipoteki b dzie w dniu zawarcia Umowy Kredytu ubezpieczona do kwoty ni szej ni okre lona
w ust. 1, wówczas Kredytobiorca b dzie zobowi zany do ubezpieczenia tej nieruchomo ci do kwoty okre lonej w ust. 1 (tzw.
„doubezpieczenie”), a nast pnie do zawarcia z Bankiem umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej uwzgl dniaj cej tak podwy szon kwot
ubezpieczenia.
3. Po zawarciu umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej Kredytobiorca b dzie zobowi zany powiadomi towarzystwo ubezpieczeniowe
o zawarciu tej umowy, a nast pnie przedstawi Bankowi dowód zap acenia sk adki ubezpieczeniowej oraz dowód powiadomienia
ubezpieczyciela o zawarciu umowy cesji praw z Polisy Ubezpieczeniowej.
4. Kredytobiorca b dzie zobowi zany do utrzymywania ubezpieczenia nieruchomo ci stanowi cej przedmiot Hipoteki przez czas trwania Umowy
Kredytu i przelewania na rzecz Banku praw z ka dej kolejnej polisy ubezpieczeniowej.
5. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorc zobowi zania do zapewnienia ubezpieczenia Nieruchomo ci Kredytowanej lub Innej
Nieruchomo ci („nieruchomo stanowi ca przedmiot Hipoteki”) na warunkach okre lonych w Umowie Kredytu i ust. 1-4 powy ej, Bank ma
prawo zawrze umow ubezpieczenia z wybranym przez Bank podmiotem prowadz cym dzia alno ubezpieczeniow w zakresie dzia u II
ubezpiecze w rozumieniu Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003, nr 124, poz. 1151 z pó n. zm.), na mocy której towarzystwo
dzie wiadczy , na zasadach okre lonych w zdaniach nast pnych niniejszego punktu, ochron ubezpieczeniow dla Nieruchomo ci
stanowi cej przedmiot Hipoteki. W przypadku bezskutecznego up ywu terminu wskazanego w wezwaniu do Klienta, nie krótszego ni 14 dni,
do zapewnienia ubezpieczenia Nieruchomo ci stanowi cej przedmiot Hipoteki na warunkach okre lonych w ust. 1-4 powy ej, Bank b dzie
uprawniony do obci enia Kredytobiorcy op at na pokrycie kosztów ustanowienia takiego zabezpieczenia, zgodnie z Tabel Prowizji i Op at,
Towarzystwo ubezpiecze b dzie wiadczy ochron ubezpieczeniow w pi cioletnim okresie ubezpieczenia, okre lonym ka dorazowo
indywidualnie dla pojedynczej, przyjmowanej przez towarzystwo ubezpiecze do ubezpieczenia na wniosek Banku Nieruchomo ci stanowi cej
przedmiot Hipoteki, o ile Kredytobiorca nie spe ni zobowi za wskazanych w ust. 1-4 powy ej. Je li Kredytobiorca spe ni, ju po ubezpieczeniu,
zobowi zania wskazane w ust. 1-4 powy ej i poinformuje skutecznie Bank o tym fakcie poprzez dostarczenie wszystkich wymaganych
dokumentów okre lonych w ust. 3 powy ej w formie okre lonej przez Bank w niniejszym Regulaminie i w Umowie Kredytu, towarzystwo
ubezpiecze b dzie wiadczy ochron ubezpieczeniow w cznie do ko ca dnia, w którym zosta o spe nione ostatnie ze zobowi za
wskazanych w ust pach 1-3 powy ej. Na mocy zawartej przez Bank umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpiecze wiadczy b dzie
ochron ubezpieczeniow w zakresie ryzyka ognia i innych zdarze losowych, zgodnie z zakresem i definicjami wskazanymi w obowi zuj cych
warunkach ubezpieczenia i na zasadach tam e okre lonych. Podstaw okre lenia sumy ubezpieczenia b dzie równowarto 120% (s ownie:
stu dwudziestu procent) Kwoty udzielonego Kredytu tj. Kwoty Kredytu z dnia zawarcia Umowy Kredytu w walucie Kredytu, z zastrze eniem, e
w przypadku zawarcia aneksu podwy szaj cego kwot Kredytu lub aneksu przewalutowania Kredytu, kwota ta uwzgl dnia kwot Kredytu
odpowiednio po podwy szeniu lub po przewalutowaniu i z zastrze eniem, e w przypadku Kredytu w walucie innej ni z oty polski, kwota ta
przeliczona zostanie przez Bank na walut z oty polski po zastosowaniu redniego kursu NBP obowi zuj cego w pierwszym dniu pierwszego
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Rozdzia 4. Zabezpieczenie Kredytu

Rozdzia 5. Prawa i obowi zki Stron w czasie trwania Kredytu
§ 26. Prawa i obowi zki Kredytobiorcy
1. Kredytobiorca zobowi zuje si do:
1) informowania Banku o zamiarze:
a) ubiegania si w innym banku o kredyt lub po yczk ;
b) udzielenia por czenia lub ustanowienia innych zabezpiecze na swym maj tku;
2) informowania Banku o wszelkich zdarzeniach mog cych mie istotny wp yw na sytuacj finansow Kredytobiorcy;
3) sk adania na danie Banku informacji i dokumentów umo liwiaj cych dokonanie oceny sytuacji finansowej Kredytobiorcy;
4) przedstawiania na danie Banku rachunków wystawionych na rzecz Kredytobiorcy w zwi zku z nabyciem przez Kredytobiorc materia ów
lub us ug zwi zanych z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi prowadzonymi na Nieruchomo ci Kredytowanej w przypadku Kredytu
na remont, modernizacj , rozbudow lub doko czenie budowy Nieruchomo ci Kredytowanej;
5) umo liwienia Bankowi dokonywania inspekcji nieruchomo ci stanowi cej przedmiot Hipoteki;
6) informowania Banku o ka dej zmianie stanu cywilnego Kredytobiorcy;
7) informowania Banku w terminie 14 dni kalendarzowych o zmianie adresu zameldowania, adresu do korespondencji Kredytobiorcy, a tak e
zmianach danych osobowych podanych uprzednio Bankowi przez Kredytobiorc , niezb dnych do wykonywania Umowy Kredytu.
2. Bank dor cza korespondencj zwi zan lub wynikaj
z Umowy Kredytu w pierwszej kolejno ci na wskazany mu przez Kredytobiorc adres
do korespondencji. W przypadku niepodejmowania korespondencji pochodz cej od Banku pod adresem do korespondencji, Bank mo e
przes tak korespondencj na adres zameldowania Kredytobiorcy lub inny adres, pod którym wed ug wiedzy Banku, Kredytobiorca
przebywa.
3. Oprócz praw przewidzianych w pozosta ej dokumentacji kredytowej oraz w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu, Kredytobiorca
ma prawo skorzystania z Wakacji Kredytowych na poni szych zasadach:
a) Wakacje Kredytowe mog obejmowa nie wi cej ni 6 cz ci g ównych Rat w Okresie Kredytowania, przy czym jednorazowo Kredytobiorca
ma prawo do zawieszenia minimum jednej cz ci g ównej Raty, ale nie wi cej ni 3 kolejno nast puj cych po sobie cz ci g ównych Rat;
b) skorzystanie po raz pierwszy z Wakacji Kredytowych mo liwe jest najwcze niej po sp acie pierwszych 12 nast puj cych po sobie Rat
Kredytu Mieszkaniowego;
c) skorzystanie po raz kolejny z Wakacji Kredytowych mo liwe jest po sp acie 12 nast puj cych po sobie Rat Kredytu Mieszkaniowego;
d) Wakacje Kredytowe nie mog by udzielone w okresie, w którym Kredytobiorca uzyskuje wsparcie na podstawie Ustawy z dnia 9
pa dziernika 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajduj cych si w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaci gn li kredyt mieszkaniowy, a
tak e w okresie w którym przypada do sp aty kolejne 12 Rat po zako czeniu uzyskiwania tego wsparcia;
e) Wakacje kredytowe s udzielane na wniosek Kredytobiorcy. Wnioski o Wakacje Kredytowe z one w danym miesi cu (w rozumieniu daty
nadania przesy ki) s realizowane od Raty przypadaj cej w miesi cu nast puj cym po kolejnym miesi cu kalendarzowym, w którym zosta
ony wniosek o Wakacje Kredytowe;
f) w okresie poprzedzaj cym terminy p atno ci 12 Rat przed z eniem wniosku o udzielenie Wakacji Kredytowych, w momencie
wnioskowania o udzielenie Wakacji Kredytowych oraz w momencie ich udzielania: (i) nie mog istnie zaleg ci w sp acie Kredytu oraz/lub
(ii) Kredyt nie by obj ty adn inn form zawieszenia (wstrzymania) sp aty cz ci kapita owej lub/i odsetkowej Rat. Ponadto, w momencie
wnioskowania o udzielenie Wakacji Kredytowych oraz w momencie ich udzielania nie mo e wyst powa naruszenie jakichkolwiek
obowi zków spoczywaj cych na Kredytobiorcy (lub osobie trzeciej udzielaj cej Zabezpieczenia Kredytu) wzgl dem Banku, za które Kredytobiorca
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miesi ca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomo ci stanowi cej przedmiot Hipoteki. Dzia anie takie nie wymaga aneksu do
Umowy Kredytu.
Op ata na pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia wymagalna jest w 27. dniu miesi ca ustanowienia zabezpieczenia przez Bank,
a w przypadku, gdy dzie ten jest dniem wolnym od pracy - w pierwszym Dniu Roboczym nast puj cym po tym dniu. Kredytobiorca
zobowi zuje si dokona wp aty na rachunek wskazany przez Bank w wezwaniu o którym mowa w niniejszym ust. zdanie drugie powy ej lub
odr bnym wezwaniu do zap aty w wysoko ci wystarczaj cej na pokrycie kwoty op aty najpó niej w dniu poprzedzaj cym dzie jej
wymagalno ci. W przypadku niepokrycia przez Kredytobiorc rodków na pobranie op aty na pokrycie kosztów za ustanowienie
zabezpieczenia Bank zaksi guje op at w ci ar Kredytu W przypadku Kredytu w walucie innej ni z oty polski, Bank dokona przewalutowania
op aty na Walut Kredytu przy zastosowaniu kursu sprzeda y walut opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu
zaksi gowania op aty. W przypadku zako czenia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu, na który zosta o ustanowione
zabezpieczenie i za ustanowienie którego zosta a pobrana op ata Bank zwróci cz
op aty proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu
zabezpieczenia. Bank dokona zwrotu rodków na nadp aty Umowy Kredytu. W przypadku Kredytu w walucie innej ni z oty polski Bank dokona
przewalutowania kwoty zwrotu na Walut Kredytu przy zastosowaniu kursu kupna walut opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w
Banku w dniu dokonania zwrotu. Bank dokona zwrotu rodków na rachunek wskazany przez Kredytobiorc w pisemnej dyspozycji. Dyspozycja
powinna wskazywa dane niezb dne do realizacji przelewu rodków tj. nazw Banku, numer rachunku i w ciciela rachunku.
§ 25. Ubezpieczenie Kredytu
Bank zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia Kredytu w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym do czasu uprawomocnienia si
wpisu Hipoteki, o której mowa w §23. W przypadku skorzystania przez Bank z powy szego prawa Kredytobiorca b dzie zobowi zany do z enia
wiadczenia o wyra eniu zgody na udost pnienie towarzystwu ubezpieczeniowemu danych osobowych oraz wgl du do dokumentacji
kredytowej stanowi cej podstaw udzielenia Kredytu przez Bank.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(lub osoba trzecia udzielaj ca Zabezpieczenia Kredytu) ponosi odpowiedzialno , a tak e istnienie z winy Kredytobiorcy (lub osoby trzeciej
udzielaj cej Zabezpieczenia Kredytu) stanu (faktycznego lub prawnego), pozostaj cego w sprzeczno ci z ka docze nie obowi zuj dokumentacj
kredytow ;
g) uchylony;
h) w okresie Wakacji Kredytowych Raty Kredytu naliczane s w Systemie Rat Malej cych bez wzgl du na to w jakim Systemie sp aty sp acane
by y Raty dotychczas, oraz stosuje si wszystkie zapisy dokumentacji kredytowej odnosz ce si do sp aty rat w Systemie Rat Malej cych,
przy czym wysoko cz ci g ównej Raty wynosi 0;
i) w czasie Wakacji Kredytowych terminy p atno ci cz ci odsetkowych Rat nie ulegaj zmianie. W okresie Wakacji Kredytowych wysoko
cz ci g ównej Rat mo e by wy sza w stosunku do wysoko ci odsetek wynikaj cych z ostatniego harmonogramu sp aty Rat
obowi zuj cego przed udzieleniem Wakacji Kredytowych.
§ 27. Obowi zki informacyjne Banku
Bank niezw ocznie po up ywie terminu p atno ci ka dej z Rat b dzie przedstawia Kredytobiorcy miesi czne zestawienia obejmuj ce
informacje na temat wysoko ci wyp aconego Kredytu i stanu nale no ci Banku z tytu u Kredytu.
O powsta ej zaleg ci w sp acie Kredytu oraz o wysoko ci odsetek dla kredytów przeterminowanych i innych nale no ci Banku, Bank b dzie
powiadamia Kredytobiorc w odr bnych pismach.
§ 28. Sposób komunikowania si Banku i Kredytobiorcy
wiadczenia woli lub wiedzy (wszelkie o wiadczenia, wezwania, powiadomienia i zawiadomienia stron na podstawie Umowy Kredytu lub w
zwi zku z Kredytem) s sk adane przez jedn stron drugiej stronie zgodnie z poni szymi postanowieniami („Powiadomienia”).
Powiadomienia b
sk adane w formie pisemnej i dor czane przez jedn stron drugiej stronie: (1) do r k w asnych Kredytobiorcy oraz w
przypadku Banku - pracowników Banku lub innych upowa nionych osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z bie
obs ug klientów w
ramach Serwisu Bezpo redniego (a tak e - zarówno w przypadku Banku jak i Kredytobiorcy - wyra nie umocowanych na pi mie
pe nomocników do dor cze ), (2) listem poleconym lub (3) poczt kuriersk - na nast puj ce adresy („Adres do Dor cze ”):
a) do Banku - na adres siedziby Banku,
b) do Kredytobiorcy - na adres do korespondencji, z zastrze eniem § 26 ust. 2.
Powiadomienia o charakterze administracyjno-technicznym, takie jak wyci gi z rachunku bankowego s
cego do wcze niejszej sp aty
kredytu, Powiadomienia o saldzie Kredytu, a tak e inne Powiadomienia o stanie obs ugi Kredytu, w tym powiadomienia informuj ce o
zaleg ci w sp acie kredytu, mog by dor czane Kredytobiorcy przez Bank tak e poczt zwyk .
Bank mo e dor cza korespondencj za pomoc wszelkich innych rodków bezpo redniego lub po redniego porozumiewania si na odleg
(„Alternatywna Forma Powiadomie ”), je eli Kredytobiorca wyrazi na to zgod w formie pisemnej, okre laj c Alternatywn Form
Powiadomie i zakres jej stosowania z zastrze eniem ust. 5 poni ej, przy czym zgoda Kredytobiorcy nie jest wymagana w przypadku
Alternatywnej Formy Powiadomie zawieraj cych informacj o Przypadku Naruszenia.
Wskazanie Alternatywnej Formy Powiadomie nie wy cza skuteczno ci dor cze dokonywanych na Adres do Dor cze . Skuteczne
dor czenie za pomoc Alternatywnej Formy Powiadomie nie wymaga równoleg ego dor czenia Powiadomie na Adres do Dor cze .
Wskazanie kilku Alternatywnych Form Powiadomie powoduje, e skuteczne jest dor czenie dokonane z u yciem którejkolwiek z nich.
W przypadku wielo ci Kredytobiorców Bank, na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie, mo e kierowa korespondencj ze skutkiem
dla wszystkich wspó kredytobiorców na jeden adres do dor cze („Wspólny Adres do Dor cze ”) oraz odpowiednio za pomoc jednej
wspólnej Alternatywnej Formy Powiadomie („Wspólna Alternatywna Forma Powiadomie ”).
Dodatkowo Kredytobiorca mo e sk ada Bankowi Powiadomienia za pomoc udost pnionych przez Bank rodków bezpo redniego lub
po redniego porozumiewania si na odleg
(„Alternatywne Kana y Sk adania Powiadomie ”). Alternatywne Kana y Sk adania
Powiadomie i zakres ich stosowania okre lone s w ka docze nie obowi zuj cej Tabeli Us ug zamieszczonej na Stronie Internetowej Banku.
W sytuacji, w której niniejszy Regulamin i Umowa Kredytu przewiduje dostarczenie przez Kredytobiorc okre lonych dokumentów do Banku,
Bank mo e da przedstawienia orygina ów tych dokumentów, je eli jest to uzasadnione Wymaganiami Prawnymi lub niezb dne dla
ochrony wa nych interesów Banku.

§ 29. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank
1. Bank ma prawo wypowiedzie Umow Kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) Niedotrzymania przez Kredytobiorc któregokolwiek z warunków udzielenia Kredytu;
2) niewykonania lub nieterminowego regulowania przez Kredytobiorc zobowi za wobec Banku;
3) przeznaczenia Kredytu na inny cel ni okre lony w Umowie Kredytu;
4) stwierdzenia, e którekolwiek z o wiadcze lub dokumentów z onych przez Kredytobiorc we Wniosku Kredytowym lub Umowie Kredytu
jest fa szywe;
5) nieustanowienia przez Kredytobiorc lub ustania któregokolwiek z wymaganych przez Bank zabezpiecze Kredytu w sposób sprzeczny
z Umow Kredytu;
6) utrat przez kredytobiorc zdolno ci kredytowej;
7) niedotrzymania przez Kredytobiorc warunków kredytów lub po yczek zaci gni tych od osób trzecich;
8) braku post pu prac dotycz cych Nieruchomo ci Kredytowanej, na których sfinansowanie zosta zaci gni ty Kredyt;
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Rozdzia 6. Wypowiedzenie Umowy Kredytu

9) dokonaniu w post powaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Kredytobiorcy, zaj cia któregokolwiek rachunku bankowego
posiadanego przez Kredytobiorc w Banku.
§ 30. Inne przypadki rozwi zania Umowy Kredytu
Inne przypadki wypowiedzenia Umowy Kredytu okre la §34 Regulaminu oraz Umowa Kredytu.
Rozdzia 7. Dane osobowe
§ 31. Ochrona danych osobowych Kredytobiorcy
Informacje uzyskane przez Bank od Kredytobiorcy mog by u yte przez Bank w celach zwi zanych z udzieleniem i zabezpieczeniem Kredytu i
tylko przez osoby do tego uprawnione lub w innych celach wskazanych w Umowie Kredytu.
Rozdzia 8. Zmiana Regulaminu
§ 32.
Przes ankami uchylenia, zmiany lub uzupe nienia niniejszego Regulaminu s nast puj ce okoliczno ci:
a) zmiana wymaga prawnych, a zw aszcza przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu post powania cywilnego, prawa bankowego, ustawy o ksi gach
wieczystych i hipotece, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o zastawie rejestrowym, ustawy o op acie skarbowej, ustawy o podatku od czynno ci
cywilnoprawnych, ustawy o kosztach w sprawach cywilnych; uchylenie, zmiana lub uzupe nienie na tej podstawie wskazanej dokumentacji kredytowej
jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nowe Wymagania Prawne modyfikuj tre zawartej Umowy albo nak adaj na Bank obowi zek okre lonej
modyfikacji jej tre ci, w tym w szczególno ci niestosowania okre lonych jej postanowie ;
b) akty administracyjne i stanowiska urz dowe publicznych organów regulacyjnych, w tym w szczególno ci Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a tak e organów administracji, które mog je zast pi w
przysz ci; uchylenie, zmiana lub uzupe nienie na tej podstawie wskazanej dokumentacji kredytowej jest dopuszczalne w zakresie, w jakim wskazane
akty modyfikuj tre zawartej Umowy albo nak adaj na Bank obowi zek okre lonej modyfikacji jej tre ci, w tym w szczególno ci niestosowania
okre lonych jej postanowie ;
c) orzeczenia s dów powszechnych (w czaj c S d Najwy szy i Trybuna Konstytucyjny) oraz s dów administracyjnych, a tak e akty instytucji
dowych i administracyjnych Unii Europejskiej podlegaj ce bezpo redniej implementacji lub wykonaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
a ponadto rozstrzygni cia arbitra bankowego; uchylenie, zmiana lub uzupe nienie na tej podstawie wskazanej dokumentacji kredytowej jest
dopuszczalne w zakresie, w jakim wskazane orzeczenia lub akty modyfikuj tre zawartej Umowy albo nak adaj na Bank obowi zek
okre lonej modyfikacji jej tre ci, w tym w szczególno ci niestosowania okre lonych jej postanowie ;
d) wprowadzenie przez Bank nowych produktów kredytowych oraz istotna modyfikacja oferty istniej cych produktów kredytowych, wymagaj ce
zmiany, uchylenia lub uzupe nienia dokumentacji kredytowej dotychczasowych lub ju funkcjonuj cych produktów kredytowych;
e) wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych systemów komputerowych, a tak e innych systemów s
cych do przesy ania,
przetwarzania i magazynowania danych maj cych wp yw na funkcjonuj ce produkty kredytowe;
f) wprowadzenie lub rezygnacja przez Bank z elementów ochrony ubezpieczeniowej w czonej do parametrów poszczególnych Produktów
Kredytowych, a tak e zmiana warunków ubezpieczenia w odniesieniu do takich elementów ochrony ubezpieczeniowej w dotychczasowych lub
ju funkcjonuj cych produktach kredytowych, w tym zmiana zak adu ubezpiecze .
§ 33.
Bank ma obowi zek niezw ocznie powiadomi Kredytobiorc o ka dej zmianie Regulaminu.
§ 34.
1. Kredytobiorca, nie zgadzaj c si na tre wprowadzonych do Regulaminu zmian, mo e wypowiedzie Umow Kredytu z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia.
2.
wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu Kredytobiorca powinien z
na pi mie w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia
o zmianie Regulaminu, wysy aj c je na adres Banku.
3. Brak wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Kredytobiorc b dzie równoznaczny z wol Kredytobiorcy zwi zania si Regulaminem w
zmienionej wersji.
4. Do czasu up ywu terminu na z enie przez Kredytobiorc o wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej, jak równie w czasie trwania
okresu wypowiedzenia Strony b
zwi zane Regulaminem w jego dotychczasowej wersji.

§ 35.
1. Reklamacj jest wyst pienie skierowane do Deutsche Bank Polska S.A., w którym Kredytobiorca zg asza zastrze enia dotycz ce us ug
wiadczonych przez Bank, w formie i w sposób okre lony poni ej.
2. Reklamacje dotycz ce us ug wiadczonych przez Bank mog by sk adane:
a) pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska S.A.: Biuro Obs ugi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
b) telefonicznie – pod numerem 22 4 680 680, w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej Banku, niezale nie od posiadanego dost pu
do Serwisu Telefonicznego opisanego w § 43 ust. 2 poni ej.
c) elektronicznie – poprzez formularz zg oszenia reklamacji dost pny na Stronie Internetowej Banku w zak adce „kontakt”.
3. Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje si rzetelno ci , wnikliwo ci , obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie
obowi zuj cych przepisów prawa i dobrych obyczajów.
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Rozdzia 9. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Rozdzia 10. Internetowa Obs uga Kredytu oraz Serwis Telefoniczny
§ 36.
[Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu]
1. Kredytobiorca ma mo liwo korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu.
2. Uzyskanie dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu nast puje po otrzymaniu przez Kredytobiorc Numeru Identyfikacyjnego Klienta („NIK”)
oraz ustaleniu przez Kredytobiorc Kodu Dost pu za po rednictwem Serwisu Telefonicznego.
3. Kredytobiorca mo e z
dyspozycje dotycz ce korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu w ramach Serwisu Telefonicznego bez u ycia NIK
oraz Kodu Dost pu, niezale nie od posiadanego dost pu do Serwisu Telefonicznego opisanego w § 43 poni ej.
4. Do dyspozycji, o których mowa w ust.3 powy ej nale :
a) nadanie NIK,
b) zmiana NIK,
c) nadanie Kodu Dost pu,
d) zmiana Kodu Dost pu.
5. Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu wygasa najpó niej z chwil , gdy Kredytobiorca przestaje by stron Umowy Kredytu, do której
niniejszy Regulamin ma zastosowanie lub ca
Kredytu zostanie sp acona lub po rezygnacji Kredytobiorcy z tej us ugi.
§ 37.
[Pakiet Uwierzytelniaj cy do Internetowej Obs ugi Kredytu oraz Serwisu Telefonicznego]
1. Informacja o NIK dost pna jest w Serwisie Telefonicznym.
2. Bank mo e dokona zmiany NIK na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy z onej w Serwisie Telefonicznym.
3. Kredytobiorca mo e posiada wy cznie jeden aktywny NIK oraz Kod Dost pu, które s wykorzystywane do uwierzytelnienia w Internetowej
Obs udze Kredytu oraz Serwisie Telefonicznym.
4. Zablokowanie Kodu Dost pu w Serwisie Telefonicznym lub w Internetowej Obs udze Kredytu powoduje brak dost pu do Internetowej Obs ugi
Kredytu oraz Serwisu Telefonicznego.
5. Kod Dost pu Kredytobiorca ustala samodzielnie z wykorzystaniem serwisu automatycznego (IVR) po dodatkowej weryfikacji to samo ci
Kredytobiorcy.
§ 38.
[Zakres us ug w ramach Internetowej Obs ugi Kredytu]
1. Zakres obs ugi wiadczony w ramach Internetowej Obs ugi Kredytu okre lony jest w ka docze nie obowi zuj cej Tabeli Us ug zamieszczonej
na Stronie Internetowej Banku.
2. Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest przez ca dob , siedem dni w tygodniu, z zastrze eniem ust. 3 poni ej.
3. Bank ma prawo dokonywania niezb dnych przerw w dost pie do Internetowej Obs ugi Kredytu w zwi zku konserwacj lub modyfikacj
systemu lub z innych istotnych przyczyn niezale nych od Banku. Bank poinformuje Kredytobiorc o planowanych przerwach niezw ocznie,
jednak nie pó niej, ni w dniu poprzedzaj cym dzie planowanej przerwy.
4. Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji j zykowej.
5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania si z Kredytobiorc w ramach systemu udost pnionego do Internetowej Obs ugi Kredytu.
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4. Reklamacje rozpatrywane s niezw ocznie, jednak e nie pó niej ni w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
Do zachowania powy szego terminu wystarczy wys anie przez Bank odpowiedzi na reklamacje przed jego up ywem.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo liwiaj cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 (trzydziestu)
dni, Bank poinformuje Kredytobiorc o:
- przyczynie opó nienia,
- okoliczno ciach, które musz zosta ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie mo e przekroczy 60 (sze dziesi ciu) dni od dnia
otrzymania reklamacji.
6. Reklamacja powinna zawiera : imi i nazwisko, Pesel Kredytobiorcy, numer reklamowanej umowy, szczegó owy opis reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwa odno nie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Istotne jest, by w przypadku stwierdzenia przez
Kredytobiorc nieprawid owo ci dotycz cych us ug wiadczonych przez Bank reklamacja zosta a z ona mo liwie niezw ocznie.
7. O wyniku post powania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie papierowej lub za pomoc innego trwa ego no nika informacji. Na
wniosek Kredytobiorcy odpowied na reklamacj mo e zosta przekazana poczt elektroniczn .
8. Od decyzji Banku, nieuznaj cej zasadno ci reklamacji, Kredytobiorcy przys uguje prawo odwo ania si bezpo rednio do Banku w sposób
przewidziany w pkt 2 powy ej. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygni cia
post powania odwo awczego przez Bank, Kredytobiorcy przys uguje m. in. prawo wyst pienia z wnioskiem o poreklamacyjne post powanie
interwencyjne do Rzecznika Finansowego oraz prawo wyst pienia z powództwem przeciwko Bankowi do w ciwego miejscowo s du
powszechnego. Jednocze nie Bank wskazuje, e Kredytobiorca mo e wyst pi z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie
pozas dowego rozwi zania sporu do nast puj cych podmiotów uprawnionych:
– Arbiter Bankowy, dzia aj cy przy Zwi zku Banków Polskich (www.zbp.pl);
– Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
9. Organem sprawuj cym nadzór i kontrol nad dzia alno ci Deutsche Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.
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§ 39.
[Uwierzytelnienie Kredytobiorcy]
1. Do korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu niezb dna jest identyfikacja Kredytobiorcy za pomoc numeru NIK oraz Kodu Dost pu.
2. Ka dy z Kredytobiorców pos uguje si indywidualnym Pakietem Uwierzytelniaj cym.
3. Do weryfikacji Kredytobiorcy Bank mo e u
innych danych o Kredytobiorcy i Kredycie posiadanych przez Bank.
§ 40.
[Weryfikacja to samo ci Kredytobiorcy]
1. Bank dokonuje weryfikacji to samo ci Kredytobiorcy na podstawie:
a) aktualnego dokumentu to samo ci,
b) danych posiadanych przez Bank, w tym podpisu Kredytobiorcy,
c) Pakietu Uwierzytelniaj cego.
2. W celu zapewnienia bezpiecze stwa Bank zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji to samo ci Kredytobiorcy oraz potwierdzania
wiadcze Kredytobiorcy, w tym przez kontakt telefoniczny / SMSowy pod numerem kontaktowym Kredytobiorcy.
§ 41.
[Bezpiecze stwo]
1. Bank zapewnia bezpiecze stwo korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu z zachowaniem nale ytej staranno ci oraz przy wykorzystaniu
ciwych rozwi za technicznych.
2. Kredytobiorca jest zobowi zany do ochrony NIK oraz Kodu Dost pu przed ich utrat , ujawnieniem osobom trzecim lub innymi czynnikami
wp ywaj cymi na ograniczenie ich skuteczno ci.
3. Kredytobiorca zobowi zany jest ka dorazowo sprawdza prawid owo szyfrowanego po czenia internetowego przed u yciem NIK oraz Kodu
Dost pu.
4. Kredytobiorca zobowi zany jest stosowa si do zalece Banku w zakresie zasad bezpiecze stwa Internetowej Obs ugi Kredytu. Kredytobiorca
jest zobowi zany do zapewnienia adekwatnych i zgodnych z aktualnymi standardami rynkowymi rodków bezpiecze stwa zapewniaj cych
bezpieczn komunikacj z Bankiem. W szczególno ci Kredytobiorca powinien zapewni posiadanie zaktualizowanego oprogramowania
antywirusowego oraz u ywanie najnowszej wersji przegl darki internetowej.
5. Szczegó owe informacje dotycz ce zasad bezpiecze stwa znajduj si w poradniku bezpiecze stwa zamieszczonym na Stronie Internetowej
Banku.
6. Je eli Kredytobiorca podejrzewa mo liwo wej cia w posiadanie lub ujawnienia osobom trzecim narz dzi wchodz cych w sk ad Pakietu
Uwierzytelniaj cego, zobowi zany jest w przypadku Kodu Dost pu – niezw ocznie zmieni Kod Dost pu na nowy.
7. W przypadku czterokrotnego b dnego podania Kodu Dost pu podczas identyfikacji Kredytobiorcy za po rednictwem Internetowej Obs ugi
Kredytu, nast puje automatyczna blokada dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu. W razie zablokowania Kodu Dost pu Kredytobiorca
mo e go odblokowa za po rednictwem Serwisu Telefonicznego, nadaj c nowy Kod Dost pu
8. Bankowi przys uguje prawo do zablokowania dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu w przypadku:
a) wykorzystywania Internetowej Obs ugi Kredytu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowi zuj cymi przepisami prawa,
b) podejrzenia co do mo liwo ci wyst pienia oszustwa lub innego przest pstwa, jak równie co do to samo ci Kredytobiorcy lub
nieuprawnionego dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu przez osob trzeci ,
c) korzystania przez Kredytobiorc z aplikacji automatyzuj cych,
d) podejrzenia, e dane do uwierzytelnienia Kredytobiorcy (NIK, Kod Dost pu) zosta y ujawnione osobom nieuprawnionym.
9. Informacje dotycz ce plików Cookies znajduj si na Stronie Internetowej Banku.
§ 42.
[Odpowiedzialno ]
1. Kredytobiorca zobowi zany jest do korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
Wymaganiami Prawnymi.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowi za dotycz cych udost pnienia Internetowej Obs ugi
Kredytu, je eli powodem niewykonania lub nienale ytego wykonania tych zobowi za , jest si a wy sza. Przez si wy sz nale y rozumie
nadzwyczajne zdarzenie zewn trzne wobec strony, znajduj ce si poza kontrol strony, którego nie mog a ona przewidzie i unikn oraz
któremu nie mog a zapobiec i przeciwdzia przy pomocy dost pnych rodków, a które ma wp yw na mo liwo wykonywania przez stron
zobowi za umownych.
§ 43.
[Serwis Telefoniczny]
1. Kredytobiorcy mog korzysta z Serwisu Telefonicznego.
2. Kredytobiorca uzyskuje dost p do Serwisu Telefonicznego po zaakceptowaniu regulaminu wiadczenia tej us ugi (Regulamin Us ug Bankowo ci
Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A.), w ramach serwisu Internetowej Obs ugi Kredytu lub podczas rozmowy telefonicznej z
pracownikiem Wirtualnego Oddzia u. Zakres funkcjonalno ci wiadczony w ramach Serwisu Telefonicznego dost pny jest w ka docze nie
obowi zuj cej Tabeli Us ug zamieszczonej na Stronie Internetowej Banku.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Us ug Bankowo ci Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A., do dzia alno ci Serwisu
Telefonicznego stosuje si odpowiednio postanowienia § 36-42 niniejszego Regulaminu.
4. Bank zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizacji na no nikach elektronicznych rozmów telefonicznych dla celów dowodowych.

Rozdzia 11. Postanowienia ko cowe
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§ 44.
Niniejszy Regulamin zosta wydany na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz.665 - z pó n. zm.).
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