Deutsche Bank

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZWIĘKSZENIE* LIMITU KREDYTOWEGO W RACHUNKU

Integralną część wniosku stanowi Karta Danych Osoby Fizycznej
Numer Rachunku Bankowego:

Wnioskuję/my o udzielenie limitu kredytowego, stanowiącego „kredyt w rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w Rachunku, będącego kredytem w rachunku
PLN, nie niższej niż

oszczędnościowo-rozliczeniowym, na czas jednego roku z automatycznym przedłużeniem na kolejne okresy jednoroczne, w wysokości:
PLN.
RACHUNEK INDYWIDUALNY

RACHUNEK WSPÓLNY

Liczba Posiadaczy:

INFORMACJE O WNIOSKOWANYM LIMICIE KREDYTOWYM (dane wypełniane wspólnie dla wszystkich posiadaczy)
Oferta „Standard”

Przeniesienie rachunku z innego banku

Oferta „Limit dla Profesjonalistów”

Oferta „Limit na Oświadczenie”

 ferta „Limit za limit”
O
(z zamknięciem limitu w innym banku)

NIE

„Pakiet hipoteczny”
Numer umowy kredytu hipotecznego:
Sposób dostarczenia „Zawiadomienia”:***
Oddział Deutsche Bank Polska S.A.

TAK

GŁÓWNY POSIADACZ

WSPÓŁPOSIADACZ

Imiona:

Imiona:

Nazwisko:

Nazwisko:

Data urodzenia:

–

Data urodzenia:

–

PESEL:

–

–

PESEL:

Dokument tożsamości (nazwa):

Dokument tożsamości (nazwa):

numer:

seria:

Stan cywilny:

mężatka/żonaty
rozwiedziona/y
separacja

Wykształcenie:

podstawowe/niepełne podstawowe

panna/kawaler
wolna/y

Stan cywilny:

mężatka/żonaty
rozwiedziona/y
separacja

zasadnicze zawodowe

Wykształcenie:

podstawowe/niepełne podstawowe

pomaturalne

wyższe niepełne (licencjat, inżynier)

podyplomowe

inne (jakie):

średnie
wyższe

brak danych
własne mieszkanie/dom nieobciążony hipoteką
Status zamieszkania:
własne mieszkanie/dom obciążony hipoteką
wynajem
u rodziców
inne (jakie):

Tak

wyższe niepełne (licencjat, inżynier)

podyplomowe

inne (jakie):

średnie
wyższe

inne (jakie):

Liczba dzieci na utrzymaniu:

brak danych
Tak

Nie

Liczba dzieci na utrzymaniu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Liczba osób w gospodarstwie domowym osiągających dochody:

DANE O ZATRUDNIENIU

DANE O ZATRUDNIENIU

Forma zatrudnienia/Źródło dochodu:

Forma zatrudnienia/Źródło dochodu:

umowa o pracę na czas określony do 20

-

umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na czas określony do 20

-

umowa o dzieło/zlecenie

kontrakt managerski/mianowanie

działalność gospodarcza

-

umowa o pracę na czas nieokreślony

stażysta

emerytura/renta

inne (jakie):

-

umowa o dzieło/zlecenie

kontrakt managerski/mianowanie

działalność gospodarcza

stażysta

inne (jakie):

Zawód wykonywany:
Branża:
budownictwo/architektura
consulting
dystrybucja/logistyka
edukacja/badania naukowe
finanse/bankowość/ubezpieczenia
gastronomia/hotele/turystyka

Zawód wykonywany:
Branża:
budownictwo/architektura
consulting
dystrybucja/logistyka
edukacja/badania naukowe
finanse/bankowość/ubezpieczenia
gastronomia/hotele/turystyka

instytucje rządowe i samorządowe
łączność i telekomunikacja
media, kultura i sztuka, rozrywka
medycyna/ochrona zdrowia
produkcja
rachunkowość i audyt
handel

inna (jaka):
Nazwa i adres pracodawcy/Firmy:

)

-

Data zatrudnienia u obecnego pracodawcy:
Udziały u pracodawcy powyżej 50%:
Koszty uzyskania przychodu:

tak

standardowe

Dla działalności dochód osiągany od:

inna:

Numer telefonu do zakładu pracy: (

-

Udziały u pracodawcy powyżej 50%:

podwyższone
Pełna księgowość

50%

20%

Koszty uzyskania przychodu:

tak

standardowe

Dla działalności dochód osiągany od:

Ryczałt

)

-

Data zatrudnienia u obecnego pracodawcy:

-

nie
-

Książka przychodów

wynajem nieruchomości

instytucje rządowe i samorządowe
łączność i telekomunikacja
media, kultura i sztuka, rozrywka
medycyna/ochrona zdrowia
produkcja
rachunkowość i audyt
handel

inna (jaka):
Nazwa i adres pracodawcy/Firmy:

Numer telefonu do zakładu pracy: (

Forma rozliczenia:

zasadnicze zawodowe

pomaturalne

Rozdzielność majątkowa (dotyczy pozostających w związku małżeńskim):

Nie

Liczba osób w gospodarstwie domowym osiągających dochody:

emerytura/renta

wdowa/wdowiec
związek partnerski (kohabitacja)

panna/kawaler
wolna/y

brak danych
własne mieszkanie/dom nieobciążony hipoteką
Status zamieszkania:
własne mieszkanie/dom obciążony hipoteką
wynajem
u rodziców
brak danych

Rozdzielność majątkowa (dotyczy pozostających w związku małżeńskim):
Liczba osób w gospodarstwie domowym:

numer:

wdowa/wdowiec
związek partnerski (kohabitacja)

Inna

Forma rozliczenia:
Branża:

-

-

nie
podwyższone
-

Książka przychodów

wynajem nieruchomości

-

Pełna księgowość

50%

20%

Ryczałt

Inna

inna:

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 691 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
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seria:

Branża:

adres korespondencyjny

POSIADANE UDZIAŁY W FIRMACH/PEŁNIONE FUNKCJE W ORGANACH FIRMY

POSIADANE UDZIAŁY W FIRMACH/PEŁNIONE FUNKCJE W ORGANACH FIRMY

Nazwa podmiotu:

Nazwa podmiotu:

Kraj siedziby:

Kraj siedziby:

REGON:

REGON:

Powiązania organizacyjne:

brak powiązań

członek rady nadzorczej

członek zarządu

Udziały (procent):

Powiązania organizacyjne:

brak powiązań

członek rady nadzorczej

członek zarządu

Udziały (procent):

LIMITY KREDYTOWE W INNYCH BANKACH ZAMYKANE W RAMACH OFERTY „LIMIT ZA LIMIT”

Główny Posiadacz

Nazwa Banku

Przyznana kwota

Aktualne saldo

Waluta

Zabezpieczenie

Nazwa Banku

Przyznana kwota

Aktualne saldo

Waluta

Zabezpieczenie

Współposiadacz

ZADŁUŻENIE W INNYCH BANKACH/INSTYTUCJACH FINANSOWYCH – GŁÓWNY POSIADACZ
Wymagane jest wskazanie:
zobowiązań zaciągniętych w sektorze bankowym w ciągu ostatnich 2 miesięcy
kredytów/pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych
ratalnych zobowiązań firmowych takich jak kredyt inwestycyjny, leasing finansowy (dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą)
Przyjmuję do wiadomości, że deklaracja zostanie uzupełniona o dane zobowiązań z raportu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Lp.

Relacja (Główny Kredytobiorca,
Współkredytobiorca, Poręczyciel/
Gwarant)

Rodzaj zobowiązania

Przyznana kwota i waluta

Aktualna kwota
zobowiązania

Rata w walucie
zobowiązania

Data spłaty
(mm/rrrr)

Rata w walucie
zobowiązania

Data spłaty
(mm/rrrr)

1.
2.
3.
4.
5.

ZADŁUŻENIE W INNYCH BANKACH/INSTYTUCJACH FINANSOWYCH – WSPÓŁPOSIADACZ
Wymagane jest wskazanie:
zobowiązań zaciągniętych w sektorze bankowym w ciągu ostatnich 2 miesięcy
kredytów/pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych
ratalnych zobowiązań firmowych takich jak kredyt inwestycyjny, leasing finansowy (dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą)
Przyjmuję do wiadomości, że deklaracja zostanie uzupełniona o dane zobowiązań z raportu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Lp.

Relacja (Główny Kredytobiorca,
Współkredytobiorca, Poręczyciel/
Gwarant)

Rodzaj zobowiązania

Przyznana kwota i waluta

Aktualna kwota
zobowiązania

1.
2.
3.
4.
5.

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Miesięczne dochody

PLN

Główny Posiadacz/Współposiadacz

Miesięczne wydatki ****

PLN

Główny Posiadacz/Wspólne

Dochód netto ze stosunku pracy – Główny Posiadacz

Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym:
koszty utrzymania samochodu, koszty utrzymania nieruchomości,
ubezpieczenia indywidualne)

Dochód netto ze stosunku pracy – Współposiadacz
Inne dochody z:
1.

Działalności gospodarczej – Główny Posiadacz

Alimenty

2.

Działalności gospodarczej – Współposiadacz

Inne koszty

3.

Inwestycji kapitałowych – Główny Posiadacz

Zmiany zobowiązań finansowych (przyszłe zmiany)
Współposiadacz

4.

Inwestycji kapitałowych – Współposiadacz

5.

Wynajmu nieruchomości – Główny Posiadacz

6.

Wynajmu nieruchomości – Współposiadacz

7.

Emerytury/Renty – Główny Posiadacz

8.

Emerytury/Renty – Współposiadacz

Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym:
koszty utrzymania samochodu, koszty utrzymania nieruchomości,
ubezpieczenia indywidualne)
Alimenty

9.

Inne – Główny Posiadacz

Inne koszty

10.

Inne – Współposiadacz

Zmiany zobowiązań finansowych (przyszłe zmiany)
Suma dochodów

Suma wydatków

ZESTAWIENIE MAJĄTKOWE POSIADACZY
PLN
Środki finansowe

Samochody

Inne aktywa

k arta charge, karta kredytowa, kredyt hipoteczny-konsolidacyjny, kredyt inwestycyjny, kredyt konsolidacyjny (niehipoteczny), kredyt mieszkaniowy, kredyt pracowniczy, kredyt samochodowy, leasing finansowy, limit w koncie
osobistym, pożyczka gotówkowa, pożyczka hipoteczna, udzielone poręcznie (w przypadku rat kredytów inwestycyjnych, rat leasingów finansowych należy wskazać wysokość rat przypadających na pożyczkobiorcę)
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PLN
Nieruchomości

OŚWIADCZENIA DLA BANKU** - WSPÓŁPOSIADACZ

Jestem osobą niepowiązaną z Bankiem lub
Jestem (należy podać relację z Deutsche Bank Polska S.A., o ile zachodzi) pracownikiem
Banku,
pracownikiem Banku na stanowisku kierowniczym,
pracownikiem Banku
– Członkiem Zarządu,
członkiem Rady Nadzorczej Banku,
osobą powiązaną
z Członkiem Zarządu Banku, osobą powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku,
akcjonariuszem Banku (powyżej 5%), osobą powiązaną organizacyjnie z pracownikiem
Banku na kierowniczym stanowisku,
pracownikiem/ członkiem organów podmiotu
dominującego,
pracownikiem/członkiem organów podmiotu należącego do grupy
kapitałowej Deutsche Bank AG., agentem, pośrednikiem.
2. Wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Deutsche Bank Polska S.A. moich danych
zawartych w oświadczeniu na temat źródeł dochodu lub dokumentach złożonych w Banku,
w tym „Zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu” i upoważniam pracodawcę do ich
potwierdzenia, jak również upoważniam Bank do przekazania pracodawcy informacji, że
przedmiotowa weryfikacja odbywa się w związku z czynnościami mającymi na celu zawarcie
Umowy o limit kredytowy w Rachunku.
3. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez
Deutsche Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę
bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem,
obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia oraz zawartych na podstawie
niniejszego kwestionariusza, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również
o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku,
w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Bank informuje, że wyrażona zgoda obejmuje informacje dotyczące wszystkich umów zawartych
z Bankiem (obowiązujących w dniu złożenia oświadczenia oraz zawartych po dniu złożenia
niniejszego wniosku), przy czym w każdym czasie przysługuje Pani / Panu prawo do zmiany
lub odwołania zgody, zarówno co do informacji wynikających z pojedynczej umowy zawartej
z Bankiem jak i wszystkich umów łącznie. Uprawnienie takie może być zrealizowane również
w dniu składania niniejszego wniosku – w tym celu należy poinformować przedstawiciela Banku
o zamiarze złożenia oświadczenia zgody tylko co do wybranej Umowy lub Umów zawartych
z Bankiem.
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530)
upoważniam /
nie upoważniam Deutsche Bank Polska S.A. do wystąpienia za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 powołanej ustawy,
w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia, Bank może odmówić dalszego procesowania
wniosku i zawarcia umowy.
5. Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby toczy się / nie toczy się postępowanie
upadłościowe (w tym nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości).
6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Informacją dla Klienta zamierzającego zawrzeć
Umowę o limit kredytowy w Rachunku”.
7. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Tabelą prowizji za czynności bankowe i opłat za
inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej”, zwanej dalej Tabelą.
8. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami oprocentowania limitu kredytowego.
9. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) przez Deutsche Bank Polska
S.A. o ryzyku związanym z oprocentowaniem limitu kredytowego zmienną stopą
procentową oraz jestem świadomy(-a) ponoszenia tego ryzyka w przypadku zaciągnięcia
w/w zobowiązania oprocentowanego zmienną stopą procentową.
10. Oświadczam, iż zostałam(-em) poinformowany(-a) przez Bank i jestem świadomy(-a)
ryzyka zmiany cen rynkowych zabezpieczeń, w szczególności tego, że limit kredytowy
udzielany na podstawie niniejszego Wniosku może, zgodnie z decyzją Banku, wymagać
ustanowienia zabezpieczenia, którego rynkowa wartość może ulegać wahaniom w trakcie
trwania umowy o limit kredytowy. Jestem świadoma(-y), iż Bank ma prawo, na zasadach
określonych w umowie, do okresowej weryfikacji wartości zabezpieczenia oraz –
w sytuacji niekorzystnej zmiany wartości rynkowej zabezpieczenia w stosunku do kwoty
limitu kredytowego – Kredytobiorca może zostać wezwany przez Bank do zapewnienia
dodatkowego zabezpieczenia limitu kredytowego na warunkach określonych w umowie
limitu kredytowego.
11. Oświadczam, że otrzymałem(-am) od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji
w zakresie zaciąganego przeze mnie zobowiązania kredytowego, w szczególności informacje
zawarte w udostępnionym mi formularzu informacyjnym oraz uzyskałem(-am) od Banku
wszelkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, w szczególności w zakresie treści
przekazanych mi informacji. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość ryzyk związanych
z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
12. Oświadczam, że otrzymałem(-am) broszurę informacyjną dotyczącą ochrony danych
osobowych przez Bank, stanowiącą realizację obowiązku nałożonego na Bank na mocy
artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przyjmuję do wiadomości,
że w dowolnym momencie pełną i aktualną wersję ww. broszury (zawierającą szczegółowe
informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje o: celach
i podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane,
kategoriach odbiorców danych oraz prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem
danych) można odnaleźć na stronie internetowej „http://www.deutschebank.pl/”.
Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam,
że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne
i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie
mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny
(Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). Jednocześnie, o ile dane osobowe zawarte w niniejszym
wniosku są inne niż moje dane w systemach Banku, proszę o ich aktualizację.

Jestem osobą niepowiązaną z Bankiem lub
Jestem (należy podać relację z Deutsche Bank Polska S.A., o ile zachodzi) pracownikiem
Banku,
pracownikiem Banku na stanowisku kierowniczym,
pracownikiem Banku
– Członkiem Zarządu,
członkiem Rady Nadzorczej Banku,
osobą powiązaną
z Członkiem Zarządu Banku, osobą powiązaną z członkiem Rady Nadzorczej Banku,
akcjonariuszem Banku (powyżej 5%), osobą powiązaną organizacyjnie z pracownikiem
Banku na kierowniczym stanowisku,
pracownikiem/ członkiem organów podmiotu
dominującego,
pracownikiem/członkiem organów podmiotu należącego do grupy
kapitałowej Deutsche Bank AG., agentem, pośrednikiem.
2. Wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Deutsche Bank Polska S.A. moich danych
zawartych w oświadczeniu na temat źródeł dochodu lub dokumentach złożonych w Banku,
w tym „Zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu” i upoważniam pracodawcę do ich
potwierdzenia, jak również upoważniam Bank do przekazania pracodawcy informacji, że
przedmiotowa weryfikacja odbywa się w związku z czynnościami mającymi na celu zawarcie
Umowy o limit kredytowy w Rachunku.
3. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez
Deutsche Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę
bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem,
obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia oraz zawartych na podstawie
niniejszego kwestionariusza, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również
o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku,
w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Bank informuje, że wyrażona zgoda obejmuje informacje dotyczące wszystkich umów zawartych
z Bankiem (obowiązujących w dniu złożenia oświadczenia oraz zawartych po dniu złożenia
niniejszego wniosku), przy czym w każdym czasie przysługuje Pani / Panu prawo do zmiany
lub odwołania zgody, zarówno co do informacji wynikających z pojedynczej umowy zawartej
z Bankiem jak i wszystkich umów łącznie. Uprawnienie takie może być zrealizowane również
w dniu składania niniejszego wniosku – w tym celu należy poinformować przedstawiciela Banku
o zamiarze złożenia oświadczenia zgody tylko co do wybranej Umowy lub Umów zawartych
z Bankiem.
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530)
upoważniam /
nie upoważniam Deutsche Bank Polska S.A. do wystąpienia za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 powołanej ustawy,
w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia, Bank może odmówić dalszego procesowania
wniosku i zawarcia umowy.
5. Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby toczy się / nie toczy się postępowanie
upadłościowe (w tym nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości).
6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Informacją dla Klienta zamierzającego zawrzeć
Umowę o limit kredytowy w Rachunku”.
7. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Tabelą prowizji za czynności bankowe i opłat za
inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej”, zwanej dalej Tabelą.
8. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami oprocentowania limitu kredytowego.
9. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) przez Deutsche Bank Polska
S.A. o ryzyku związanym z oprocentowaniem limitu kredytowego zmienną stopą
procentową oraz jestem świadomy(-a) ponoszenia tego ryzyka w przypadku zaciągnięcia
w/w zobowiązania oprocentowanego zmienną stopą procentową.
10. Oświadczam, iż zostałam(-em) poinformowany(-a) przez Bank i jestem świadomy(-a)
ryzyka zmiany cen rynkowych zabezpieczeń, w szczególności tego, że limit kredytowy
udzielany na podstawie niniejszego Wniosku może, zgodnie z decyzją Banku, wymagać
ustanowienia zabezpieczenia, którego rynkowa wartość może ulegać wahaniom w trakcie
trwania umowy o limit kredytowy. Jestem świadoma(-y), iż Bank ma prawo, na zasadach
określonych w umowie, do okresowej weryfikacji wartości zabezpieczenia oraz –
w sytuacji niekorzystnej zmiany wartości rynkowej zabezpieczenia w stosunku do kwoty
limitu kredytowego – Kredytobiorca może zostać wezwany przez Bank do zapewnienia
dodatkowego zabezpieczenia limitu kredytowego na warunkach określonych w umowie
limitu kredytowego.
11. Oświadczam, że otrzymałem(-am) od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji
w zakresie zaciąganego przeze mnie zobowiązania kredytowego, w szczególności informacje
zawarte w udostępnionym mi formularzu informacyjnym oraz uzyskałem(-am) od Banku
wszelkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, w szczególności w zakresie treści
przekazanych mi informacji. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość ryzyk związanych
z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
12. Oświadczam, że otrzymałem(-am) broszurę informacyjną dotyczącą ochrony danych
osobowych przez Bank, stanowiącą realizację obowiązku nałożonego na Bank na mocy
artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przyjmuję do wiadomości,
że w dowolnym momencie pełną i aktualną wersję ww. broszury (zawierającą szczegółowe
informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje o: celach
i podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane,
kategoriach odbiorców danych oraz prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem
danych) można odnaleźć na stronie internetowej „http://www.deutschebank.pl/”.
Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam,
że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne
i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie
mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny
(Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). Jednocześnie, o ile dane osobowe zawarte w niniejszym
wniosku są inne niż moje dane w systemach Banku, proszę o ich aktualizację.

Podpis Głównego Posiadacza Rachunku

Podpis Współposiadacza Rachunku

1.
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OŚWIADCZENIA DLA BANKU** - GŁÓWNY POSIADACZ
1.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA GŁÓWNEGO POSIADACZA / WSPÓŁPOSIADACZA *****
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę – w trybie i w zakresie określonym w art. 41 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – na zaciągnięcie przez mojego/ą współmałżonka/ę – wyżej wymienionego
Posiadacza rachunku – zobowiązania w formie limitu kredytowego na czas określony w wysokości
zł w Deutsche Bank Polska S.A. Oddział
.
Równocześnie oświadczam, że są mi znane warunki udzielania limitów kredytowych w Deutsche Bank Polska S.A., w szczególności warunki cenowe. Oświadczam, że otrzymałem(-am) broszurę
informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przez Bank, stanowiącą realizację obowiązku nałożonego na Bank na mocy artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie pełną i aktualną wersję ww. broszury (zawierającą szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje
o: celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane, kategoriach odbiorców danych oraz prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem
danych) można odnaleźć na stronie internetowej „http://www.deutschebank.pl/”.

OŚWIADCZENIE BANKU
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lecha Kaczyńskiego 26,
00-609 Warszawa („Bank”).
2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia przez Bank umowy z Klientem Banku lub z Państwem lub podjęcia przez Bank innych
czynności na Państwa wniosek lub na wniosek Klienta w zależności od charakteru relacji pomiędzy Państwem a Klientem oraz Bankiem.
3. Bank przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie dla realizacji ściśle określonych celów, takich jak: zawieranie i wykonywanie umów, których Klient lub Państwo jesteście stroną lub wypełnianie
obowiązków prawnych nałożonych przez: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, przepisy podatkowe oraz księgowe i pozostałe przepisy regulujące
działalność bankową.
4. W celach dowodowych rozmowy telefoniczne prowadzone z Bankiem mogą być nagrywane za pomocą elektronicznych nośników informacji.
5. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku korespondencyjnie pod adresem:
ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków (z dopiskiem IOD) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail „mailto:db.IODO@db.com”. Możliwe jest także zgłoszenie sprawy telefonicznie
za pomocą infolinii Banku.
Dokument tożsamości (nazwa):
seria:

numer:
Podpis Współmałżonka Posiadacza Rachunku

PESEL:

Data, Pieczątka imienna i podpis osoby przyjmującej oświadczenie

Potwierdzam zgodność danych identyfikacyjnych i fakt złożenia podpisu w mojej obecności.

1. Niniejszy limit kredytowy stanowiący „kredyt w rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych (jak zdefiniowano w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A.) zostanie postawiony do dyspozycji najpóźniej w następnym dniu roboczym po podpisaniu przez
Posiadacza Rachunku „Zawiadomienia o przyznaniu / zwiększeniu limitu kredytowego w Rachunku” (dalej: „Zawiadomienie”) w Oddziale (zgodnie z deklaracją Posiadacza Rachunku) oraz
ustanowienia zabezpieczenia - o ile takie występuje albo zostanie przyznany w drodze wymiany oświadczeń woli Stron, tj. oświadczenia woli Posiadacza Rachunku zawartego w niniejszym Wniosku
oraz oświadczenia woli Banku złożonego zgodnie z par. 5 pkt. 1 oraz 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów Deutsche
Bank Polska S.A. i postawiony do dyspozycji w 5. dniu kalendarzowym, (jeśli jest to dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym Banku) od wysłania przez Bank Zawiadomienia o przyznaniu
/ zwiększeniu limitu kredytowego w Rachunku.
2. Limit kredytowy umożliwia składanie dyspozycji niemających pokrycia w środkach zgromadzonych na tym Rachunku do wysokości przyznanej kwoty limitu kredytowego. Każdy wpływ środków na
Rachunek Konto osobiste powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego o kwotę wpływu.
% w skali roku, zgodnie z obowiązującym
3. Oprocentowanie środków wykorzystanych w ramach limitu kredytowego jest zmienne i jego wysokość na dzień zawarcia Umowy wynosi
Posiadacza Pakietem Rachunku.
4. Wysokość oprocentowania limitu kredytowego ustalana jest w oparciu o obowiązującą w danym okresie wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ulega zmianie w przypadku
każdej zmiany wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP).
Wysokość oprocentowania limitu kredytowego wynosi 2-krotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, przy czym:
- dla Pakietu Rachunku „Status” wysokość oprocentowania limitu kredytowego wynosi 2-krotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,475 punktów procentowych,
- dla Pakietu Rachunku „db Invest” oraz „db Elite” wysokość oprocentowania limitu kredytowego wynosi 2-krotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,495 punktów procentowych.
W przypadku, gdy rzeczywista wartość oprocentowania ustalona według zasad określonych powyżej będzie wartością ujemną, przyjmuje się, że wartość oprocentowania Limitu Kredytowego
wynosi 0 (zero).
5. Oprocentowanie limitu kredytowego ulega zmianie w przypadku każdej zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP. W przypadku, gdy wysokość stopy referencyjnej NBP ulegnie zmianie, Bank
dokona aktualizacji wysokości oprocentowania limitu kredytowego w rachunku niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wejścia w życie decyzji Rady Polityki
Pieniężnej, dotyczącej zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP.
6. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym nie może przekraczać wysokości stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art.359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania limitu kredytowego wskazana w Umowie w stosunku rocznym przekroczy wysokość odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ Kodeksu
cywilnego, wysokość oprocentowania limitu pozostałego do spłaty zostanie automatycznie obniżona do wysokości oprocentowania równego wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z art. 359
§ 22 Kodeksu cywilnego.
8. O zmianie oprocentowania Bank poinformuje Posiadacza niezwłocznie po jej dokonaniu za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku, strony internetowej Banku a dla Klientów nie posiadających
dostępu do serwisu transakcyjnego Banku w formie listownej.
9. Posiadacz Rachunku został poinformowany o ryzyku związanym z korzystaniem z limitu kredytowego oprocentowanego zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia dodatkowego
ryzyka związanego z tym, że w przypadku podwyższenia stopy referencyjnej NBP oprocentowanie limitu kredytowego Banku ulegnie podwyższeniu. O zmianie oprocentowania Bank poinformuje
Posiadacza niezwłocznie po jej dokonaniu.
10. Odsetki od wykorzystanego salda limitu kredytowego płatne są w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w drodze obciążenia Rachunku Posiadacza. W przypadku przekroczenia
maksymalnej kwoty limitu kredytowego powstałe zadłużenie traktowane jest, jako Debet niedozwolony. Od Debetu niedozwolonego Bank nalicza odsetki. Stopa odsetek dla Debetu
niedozwolonego wynosi 2- krotność sumy obowiązującej w danym czasie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Zmiana odsetek ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP
następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP.
11. Bank pobiera następujące prowizje:
% kwoty przyznanego / zwiększonego limitu kredytowego - Kwota prowizji zostanie wskazana w Zawiadomieniu,
a) z tytułu udzielenia / zwiększenia limitu kredytowego – w wysokości
b) za odnowienie limitu kredytowego - za każdy rok funkcjonowania limitu kredytowego – w wysokości określonej w „Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej”, zwanej dalej Tabelą.
Prowizja z tytułu udzielenia/zwiększenia limitu kredytowego płatna jest jednorazowo w dniu postawienia limitu kredytowego do dyspozycji Posiadacza Rachunku. Prowizja za odnowienie limitu
pobierana jest w okresach rocznych, począwszy od pierwszego dnia po upływie roku od daty postawienia limitu kredytowego do dyspozycji. Prowizja będzie pobierana ze środków zgromadzonych
na Rachunku lub zwiększy kwotę wykorzystania limitu kredytowego. Za czynności związane z obsługą limitu kredytowego, w szczególności zmianę warunków poprzez zwiększenie kwoty limitu
kredytowego, Bank pobiera prowizje/opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą. Wysokość opłat i prowizji określonych w Tabeli jest uzależniona od rzeczywistego wzrostu cen usług bankowych
wyznaczonego czynnikami ekonomicznymi.
12. W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza Rachunku warunków przyznania limitu kredytowego (np. zmniejszenia lub zaprzestania miesięcznych wpływów na ten Rachunek, których
minimalna wartość zostanie podana w Zawiadomieniu) lub zaistnienia przesłanek świadczących o utracie przez Posiadacza tego Rachunku zdolności kredytowej mogącej skutkować brakiem spłaty
przyznanego przez Bank limitu kredytowego (w tym, w wyniku wzrostu ogólnego zadłużenia Posiadacza Rachunku, obniżenia lub utraty źródła dochodów, zajęcia rachunku) Bank ma prawo do
wypowiedzenia lub wypowiedzenia częściowego (zmniejszenia kwoty) limitu kredytowego. W przypadku zajęcia rachunku Bank blokuje całe saldo rachunku do wysokości kwoty zajęcia w tym limit
kredytowy. O przyczynach wypowiedzenia Posiadacz Rachunku zostanie poinformowany pisemnie przed upływem terminu okresu wypowiedzenia. Skuteczne wypowiedzenie limitu kredytowego/
wypowiedzenie częściowe limitu kredytowego przez Bank jest równoznaczne z obowiązkiem spłacenia przez Posiadacza Rachunku całego zadłużenia/ wypowiedzianej części zadłużenia w terminie
wyznaczonym przez Bank, przypadającym po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące. W przypadku utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej uzasadniającej
wypowiedzenie lub częściowe wypowiedzenie przez Bank limitu kredytowego, Bank może także zwrócić się do Posiadacza o ustanowienie przez Posiadacza lub osobę trzecią akceptowanego przez
Bank zabezpieczenia przyznanego mu limitu kredytowego.
13. W przypadku skorzystania z oferty „Limit za limit” przy uwzględnieniu oznaczenia na TAK opcji zamknięcia limitu kredytowego w innym banku - Posiadacz Rachunku jest zobowiązany w ciągu 14 dni
od momentu uruchomienia limitu kredytowego w Banku, przedstawić w Banku zaświadczenie z innego banku, potwierdzające całkowitą spłatę i zamknięcie limitu kredytowego w tym banku.
14. W czasie funkcjonowania limitu kredytowego Posiadacz Rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o limit kredytowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia składając na adres
Banku pisemne oświadczenie.
Wypowiedzenie limitu kredytowego przez Posiadacza Rachunku jest równoznaczne z obowiązkiem spłacenia przez niego całego zadłużenia, najpóźniej w następnym dniu przypadającym po upływie
okresu wypowiedzenia. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z przyznanego limitu kredytowego w Rachunku stają się wymagalne. W przypadku
nie spłacenia kwoty zadłużenia w wymaganym terminie Bank będzie naliczał odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Stopa tych odsetek wynosi 2-krotność sumy obowiązującej w danym czasie
stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Zmiana odsetek ze względu na zmianę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Ponadto, w przypadku powstania zaległości w spłacie zadłużenia, Posiadacz może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów sądowych w wysokości ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Posiadacz
może zostać zobowiązany do poniesienia powyższych kosztów w przypadku zasądzenia tych kosztów przez sąd, na podstawie przepisów Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
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WARUNKI UDZIELENIA LIMITU KREDYTOWEGO W RACHUNKU ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

15. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia przyznanego Posiadaczowi Rachunku limitu kredytowego, wszystkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, ubezpieczeniem przedmiotu
zabezpieczenia, a także zmianą lub wycofaniem zabezpieczenia ponosi Posiadacz Rachunku. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy o limit umożliwić
podejmowanie przez Bank czynności związanych ze sprawdzeniem wartości ustanowionych zabezpieczeń limitu kredytowego. Jeżeli inne postanowienia umowy o limit nie określają innych zasad
weryfikacji przedmiotu zabezpieczenia limitu kredytowego, w szczególności związanych ze specyfiką przedmiotu zabezpieczenia, weryfikację przedmiotu zabezpieczenia limitu kredytowego Bank
może podejmować nie częściej niż raz na trzy miesiące, zaś w przypadku naruszenia warunków umowy o limit przez Posiadacza Rachunku albo, gdy wartość zabezpieczenia będzie niższa od
wartości przyjętej przy zawieraniu umowy o limit - nie częściej niż raz na miesiąc. Ponadto, jeżeli inne postanowienia umowy o limit nie określają odmiennych zobowiązań Posiadacza Rachunku,
w szczególności związanych ze specyfiką przedmiotu zabezpieczenia, Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do:
• dokonania (w terminie wyznaczonym w żądaniu Banku) dodatkowego zabezpieczenia limitu kredytowego („Dozabezpieczenie”) na pierwsze żądanie Banku o wartości odpowiadającej, co najmniej
spadkowi wartości dotychczasowego zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności Banku wynikających z umowy o limit, w przypadku, gdy wartość dotychczasowego zabezpieczenia
przestała zapewniać pełne ich zaspokojenie; o wartości oraz rodzaju Dozabezpieczenia Bank informuje Posiadacza Rachunku w żądaniu ustanowienia Dozabezpieczenia, a następnie ocenia czy
Dozabezpieczenie zaoferowane przez Posiadacza Rachunku spełnia wymagania określone przez Bank,
• przedkładania w Banku – na jego żądanie, informacji lub zaświadczeń o wysokości dochodów oraz innych informacji mających wpływ na zdolność kredytową Posiadacza Rachunku - nie częściej, niż
co 6 (sześć) miesięcy, a ponadto zawsze w razie nastąpienia zmiany w zakresie ww. informacji, w szczególności wysokości dochodów osiąganych przez Posiadacza Rachunku.
16. W terminie do 14 dni od daty otrzymania Zawiadomienia Posiadacz Rachunku ma prawo do odstąpienia od umowy o limit kredytowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego
upływem Posiadacz Rachunku złoży pod wskazany adres Banku oświadczenie o odstąpieniu od umowy o limit, przy czym dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia
przed upływem terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy o limit, Posiadacz Rachunku zobowiązany jest zwrócić Bankowi kwotę limitu niezwłocznie, jednak nie później,
niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wraz z odsetkami naliczonymi za okres od dnia udostępnienia limitu do dnia jego całkowitej spłaty, kwotą
bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej jeżeli zostały poniesione przez Bank. Za dzień spłaty limitu uznaje się dzień wpłaty na rachunek wskazany
w Zawiadomieniu kwoty niezbędnej do pokrycia całości zobowiązań Posiadacza Rachunku względem Banku, o których mowa powyżej. Wykonanie w określony powyżej sposób uprawnienia do
odstąpienia od przyznanego limitu kredytowego skutkuje także brakiem możliwości korzystania z tego limitu kredytowego oraz zwrotem przez Bank prowizji pobranej z tytułu jego udzielenia.
Powyższe uprawnienie do odstąpienia od przyznanego limitu kredytowego nie przysługuje Posiadaczowi Rachunku, w przypadku, gdy kwota limitu kredytowego przekracza 255.550,00 złotych.
17. W sprawach nieuregulowanych umową o limit stosuje się postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez
Deutsche Bank Polska S.A., Regulaminu działalności kredytowej Deutsche Bank Polska S.A., przepis Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz inne właściwe przepisy prawa.

Podpis Głównego Posiadacza Rachunku

Podpis Współposiadacza Rachunku
* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku więcej niż dwóch Posiadaczy Rachunku należy wypełnić dodatkowy wniosek.
*** W przypadku ustanowienia zabezpieczenia zarówno „Zawiadomienie” jak i umowa zabezpieczenia (umowa o depozyt
pieniężny) muszą być podpisane w Oddziale DB Polska S.A.
**** Jeśli Posiadacze Rachunku nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego wydatki należy wypełnić odrębnie dla
każdego Posiadacza Rachunku.
***** Dotyczy limitów kredytowych powyżej 20.000 zł, o ile istnieje między małżonkami wspólnota majątkowa a współmałżonek wnioskodawcy nie jest współposiadaczem Rachunku.

Data, Pieczątka imienna i podpis osoby przyjmującej wniosek

INFORMACJA DLA POSIADACZA RACHUNKU ZAMIERZAJĄCEGO ZAWRZEĆ UMOWĘ O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie/zwiększenie limitu kredytowego w Rachunku

Data i podpis Współposiadacza Rachunku

Data i podpis Głównego Posiadacza Rachunku
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Nazwa i siedziba Banku:
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, prowadzący działalność na podstawie Decyzji Prezesa Narodowego Banku
Polskiego nr 62 z dnia 26 lipca 1991 r.
Organ rejestrujący i numer rejestracji:
Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022493.
Przedstawiciel Banku w zakresie Umowy: Nie występuje.
Inny podmiot niż Bank występujący wobec Posiadacza Rachunku w wykonaniu Umowy: Nie występuje.
Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot:
Limit kredytowy umożliwia składanie dyspozycji niemających pokrycia w środkach zgromadzonych na Rachunku do wysokości przyznanej kwoty limitu kredytowego. Każdy wpływ środków
na Rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego o kwotę wpływu.
Szczegóły określone zostały we „Wniosku o udzielenie limitu kredytowego w Rachunku” jak również zostaną określone w „Zawiadomieniu o przyznaniu limitu kredytowego w Rachunku”, które Posiadacz
Rachunku otrzyma na dowód zawarcia umowy z Bankiem. Limit kredytowy stanowi „kredyt w rachunku płatniczym” w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Cena i wynagrodzenie:
Bank pobiera prowizje z tytułu udzielenia oraz za odnowienie Limitu kredytowego (począwszy od pierwszego dnia po upływie roku od dnia postawienia limitu kredytowego do dyspozycji).
Wykorzystane w ramach limitu kredytowego środki oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.
Ryzyko związane z usługą finansową: Ryzyko zmiennej stopy procentowej oraz ryzyko związane ze zmianą wartości zabezpieczeń.
Zasady zapłaty ceny: Prowizja będzie pobierana ze środków zgromadzonych na Rachunku lub zwiększy kwotę wykorzystania limitu kredytowego.
Koszt oraz termin i sposób świadczenia usługi:
Limit kredytowy zostanie postawiony do dyspozycji najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie podpisania „Zawiadomienia o udzieleniu limitu kredytowego w Rachunku” albo w 5. dniu
kalendarzowym od dnia wysłania „Zawiadomienia o udzieleniu limitu kredytowego w Rachunku”. Dla telefonicznego procesu sprzedaży najpóżniej w 5 dniu kalendarzowym po podpisaniu
„Zawiadomienia o przyznaniu limitu kredytowego” oraz po potwierdzeniu zgodności danych Posiadacza/y rachunku, w tym danych finansowych wykorzystanych przez Bank przy weryfikacji zdolności
kredytowej, przekazanych Bankowi podczas rozmowy telefonicznej inicjującej przyznanie limitu kredytowego w Rachunku, z danymi zawartymi w doręczonych Bankowi oryginałach dokumentów, oraz
po potwierdzeniu poprawności złożenia podpisu na „Wniosku o udzielenie/ zwiększenie limitu kredytowego” i „Zawiadomieniu o przyznaniu/zwiększeniu Limitu kredytowego w Rachunku”.
Prawo oraz sposób odstąpienia od umowy:
Posiadaczowi Rachunku przysługuje prawo do odstąpienia od „Umowy limitu kredytowego w Rachunku” w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Dodatkowe koszty ponoszone przez konsumenta wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość: Nie występują.
Minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe:
Umowa zawierana jest na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy jednoroczne i może zostać wypowiedziana w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
określonego we „Wniosku o udzielenie limitu kredytowego w Rachunku” oraz w „Regulaminie Działalności Kredytowej Deutsche Bank Polska S.A.”
Miejsce i sposób składania reklamacji: Reklamacje można składać:
a) pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska S.A.: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków,
b) pisemnie lub ustnie do protokołu - w każdym Oddziale Banku,
c) telefonicznie – pod numerem infolinii 801 18 18 18, a dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 12 625 80 00,
d) elektronicznie – poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.
Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy: Tak. Możliwość rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich jak również możliwość
wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.
Prawo wypowiedzenia umowy oraz skutki tego wypowiedzenia, w tym o karach umownych:
Brak kar umownych. W czasie funkcjonowania limitu kredytowego Posiadacz Rachunku ma możliwość wypowiedzenia limitu kredytowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
składając na adres Banku pisemne oświadczenie.
Fundusz gwarancyjny lub inny system gwarancyjny: Nie dotyczy.
Język stosowany w relacjach między Bankiem i Posiadaczem Rachunku: Język polski.
Prawo właściwe państwa, które stanowi podstawę stosunków Banku z Posiadaczem Rachunku przed zawarciem umowy na odległość, oraz prawo właściwe do zawarcia i wykonania umowy: Prawo polskie.
Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy:
Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla rozstrzygania takich sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

