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REGULAMIN KREDYTOWY DLA KONSUMENTÓW DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1. Definicje 

1.1.1. Strony i osoby 
1.1.1.1. „Bank” -  oznacza  „Deutsche  Bank  Polska”  Spó  Akcyjn  z  siedzib  

w Warszawie przy ul. Lecha Kaczy skiego 26, kod pocztowy 00-609 
Warszawa, wpisan  do Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d 
Rejonowy dla miasta sto ecznego Warszawy w Warszawie Wydzia  XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego za numerem rejestru KRS 
0000022493, a tak e jego nast pców prawnych pod ogólnym lub 
szczególnym tytu em prawnym; 

1.1.1.2. „Przedstawiciele Banku” - oznacza osoby umocowane do sk adania 
wiadcze  woli imieniem Banku (w tym Powiadomie ) w zwi zku 

z Kredytem; 
1.1.1.3. „Kredytobiorca” - oznacza b  Konsumentem osob  albo osoby, 

wymienione w Umowie Kredytu jako strona zobowi zana z tytu u Kredytu; 
1.1.1.4. „Konsument” - oznacza osob  fizyczn  (lub osoby fizyczne) dokonuj  

czynno ci prawnej niezwi zanej bezpo rednio z jej dzia alno ci  
gospodarcz  lub zawodow .  

1.1.2. Dokumentacja Kredytowa 
1.1.2.1. „Regulamin Kredytowy” - oznacza niniejszy regulamin dzia alno ci 

kredytowej Banku w stosunkach z Konsumentami ustalony przez Bank - na 
zasadzie przepisu art. 384 § 1 i 2 kodeksu cywilnego - z chwil  wej cia 
w ycie od dnia 16.04.2012 r.; 

1.1.2.2. „Regulamin Produktowy” - oznacza ogólne warunki umów dla 
poszczególnych Produktów Kredytowych wydane przez Bank; 

1.1.2.3. „Umowa Kredytu” - oznacza pisemn  umow  kredytu dotycz  danego 
Kredytu, o której mowa w punkcie 3.2 [Umowa Kredytu] poni ej, zawart  
pomi dzy Bankiem i Kredytobiorc , w tym równie  Umow  o Kredyt 
Konsumencki w rozumieniu punktu 1.1.3.2 poni ej niniejszego Regulaminu 
Kredytowego, chyba e ze szczególnego postanowienia Dokumentacji 
Kredytowej wynika co innego; 

1.1.2.4. „Indywidualne Warunki Kredytu” - oznacza warunki szczególne dla danego 
Kredytu, uzgodnione przez Bank indywidualnie z Kredytobiorc  w Umowie 
Kredytu; 

1.1.2.5.  „Warunki Kredytu” - oznaczaj cznie w odniesieniu do Kredytu, 
udzielonego Kredytobiorcy przez Bank: (1) Regulamin Kredytowy, (2) 
znajduj cy zastosowanie Regulamin Produktowy (je eli zosta  wprowadzony) 
w brzmieniu, w jakim zosta  uzupe niony lub zmieniony w Indywidualnych 
Warunkach Kredytu, (3) Umow  Kredytu oraz (4) Indywidualne Warunki 
Kredytu; 

1.1.2.6.  „Dokumentacja Kredytowa” - oznacza: (1) wszystkie dokumenty wymienione 
w punkcie 1.2.2 [Pierwsze stwo dokumentów] poni ej, (2) wszelkie 
dokumenty sporz dzone i podpisane przez obie strony po zawarciu Umowy 
Kredytu  w  zwi zku  z  Kredytem,  (3)  wszelkie  dokumenty  sporz dzane  przez  
Kredytobiorc  na podstawie (w wykonaniu) Warunków Kredytu i zgodnie 
z Warunkami Kredytu oraz dor czone Bankowi, (4) wszelkie dokumenty 
sporz dzone  przez  Bank  w  zwi zku  z  Kredytem  i  dor czone  Kredytobiorcy,  
a tak e (5) nieuwzgl dnione powy ej dokumenty, dotycz ce ustanowienia 
Zabezpiecze  Kredytu.  

1.1.3. Parametry Kredytu 
1.1.3.1. „Kredyt” - oznacza nast puj ce produkty kredytowe („Produkt Kredytowy”): 

(1) kredyt w rozumieniu prawa bankowego, (2) po yczk , (3) gwarancj  
bankow , (4) inne narz dzia finansowe o charakterze kredytowym 
(obejmuj ce oddanie przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy rodków 
pieni nych w dowolnej formie), a tak e (5) wszelkie inne zobowi zania 
Kredytobiorcy wobec Banku zwi zane z czynno ciami bankowymi; Kredyt 
udost pniany jest Kredytobiorcy na podstawie Warunków Kredytu i polega 
na oddaniu przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty rodków 
pieni nych lub zaci gni ciu przez Bank na zlecenie Kredytobiorcy 
zobowi za  pieni nych - w obu przypadkach - nieprzekraczaj cych kwoty 
Kredytu na Okres Kredytowania, któr  Kredytobiorca zobowi zany jest 
zwróci  (sp aci ) w wykorzystanej cz ci ( wiadczenie g ówne), wzgl dnie 
zwróci  wystawione przez Bank dokumenty (niewykorzystane listy 
gwarancyjne) wraz ze wszystkimi nale no ciami ubocznymi (w tym 
z odsetkami oraz za zap at  Prowizji i Op at) w umówionych przez strony 
w Warunkach Kredytu terminach wymagalno ci; je eli Dokumentacja 
Kredytowa  u ywa  poj cia  „Kredyt”  to  zawsze  odnosi  si  to  równie  do  
Kredytu Konsumenckiego w rozumieniu pkt 1.1.3.2. niniejszego Regulaminu 
Kredytowego, chyba e ze szczególnego postanowienia Dokumentacji 
Kredytowej wynika co innego, a w przypadku Umów Kredytu zawartych od 
dnia 22 lipca 2017 r. równie  w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad po rednikami kredytu 

hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819) („Ustawa o kredycie 
hipotecznym”); 

1.1.3.2. „Kredyt Konsumencki” -  oznacza:  w  odniesieniu  do  Umów  zawartych  do  
17 grudnia 2011 r. - Kredyt udzielony na podstawie umowy o kredyt 
konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081, z pó niejszymi zmianami); 
w odniesieniu do Umów zawartych od 18 grudnia 2011 r. - Kredyt udzielony 
na podstawie umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 
z pó niejszymi zmianami). Je eli Dokumentacja Kredytowa u ywa poj cia 
„Kredyt” to zawsze odnosi si  to równie  do Kredytu Konsumenckiego, 
chyba e ze szczególnego postanowienia Dokumentacji Kredytowej wynika 
co innego; 

1.1.3.3. „Cel Kredytu” - oznacza cel, na który Kredyt zosta  udzielony, sprecyzowany 
w Warunkach Kredytu; 

1.1.3.4. „Oprocentowanie Kredytu” - oznacza wynagrodzenie Banku naliczane 
w postaci odsetek (Stopy Sta ej, Stopy Zmiennej lub Stopy Karnej) nale nych 
od Wykorzystanej Cz ci Kredytu jak i cz ci postawionej do dyspozycji 
Kredytobiorcy; termin „Oprocentowanie Kredytu” stosuje si  odpowiednio 
tak e do wynagrodzenia nale nego Bankowi w okresie zwi zania Banku 
takimi Produktami Kredytowymi, jak gwarancja bankowa („Op ata za 
Korzystanie”); Do Umów Kredytów, zawartych od dnia 7 wrze nia 2015 r., 
których  Oprocentowanie  Kredytu  uzale nione  jest  od  wysoko ci  Stopy  
Referencyjnej, w przypadku, gdy rzeczywista warto  Stopy Referencyjnej 
jest warto ci  ujemn , do obliczania wysoko ci Oprocentowania Kredytu 
przyjmuje si , e warto  Stopy Referencyjnej wynosi 0 (zero) a warto  
Oprocentowania Kredytu równa jest warto ci Mar y Banku; 

1.1.3.5. „Zabezpieczenia Kredytu” - oznacza maj ce zastosowanie w przypadku 
Kredytu zabezpieczenia sp aty Kredytu, jakie zosta y wprowadzone 
w Warunkach Kredytu dotycz cych danego Kredytu, wzgl dnie na podstawie 
punktu 4.1.1.2 (g) poni ej (zdefiniowane tam Dozabezpieczenie); 

1.1.3.6. „Udost pnienie Kredytu” - oznacza postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy 
cz ci lub ca ci rodków pieni nych przewidzianych Umow  Kredytu, do 
wysoko ci Kredytu, na podstawie oraz zgodnie z pozosta  Dokumentacj  
Kredytow ; 

1.1.3.7. „Wyp ata Kredytu” - oznacza wykorzystanie przez Kredytobiorc  ca ci lub 
cz ci Kredytu; Warunki Kredytu mog  przewidywa  szczególne zasady 
(sposób, tryb) Wyp aty Kredytu; 

1.1.3.8. „Wykorzystana Kwota Kredytu” - oznacza saldo zad enia z tytu u Kredytu 
ustalane na koniec ka dego dnia; 

1.1.3.9. „Warunki Udost pnienia” - oznacza przewidziane w Dokumentacji 
Kredytowej warunki konieczne dla Udost pnienia Kredytu; 

1.1.3.10. „Warunki Wyp aty” - oznacza przewidziane w Dokumentacji Kredytowej 
warunki, po spe nieniu których nast puje Wyp ata Kredytu; 

1.1.3.11. „Rata” - oznacza cz  nale no ci g ównej (cz  Kredytu) oraz odsetek 
nale nych Bankowi naliczanych od aktualnie Wykorzystanej Kwoty Kredytu; 
jednak e w okresie 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; 

1.1.3.12. „Rata Kapita owa” - oznacza cz  Kredytu podlegaj  sp acie w kolejnych 
Datach Wymagalno ci Rat w Systemie Rat Malej cych; 

1.1.3.13. „Rata Kapita owo-Odsetkowa” - oznacza cz  nale no ci g ównej (cz  
Kredytu) oraz odsetek nale nych Bankowi naliczanych od aktualnie 
Wykorzystanej Kwoty Kredytu; 

1.1.3.14. „System Rat Malej cych” - oznacza system sp aty Kredytu, w którym Rata 
Kapita owa zawarta w Racie pozostaje co do zasady równa w ca ym Okresie 
Kredytowania; 

1.1.3.15. „System Rat Równych” - oznacza system sp aty Kredytu, w którym wysoko  
Raty Kapita owo-Odsetkowej pozostaje co do zasady równa w ca ym Okresie 
Kredytowania.  

1.1.4. Daty i Okresy 
1.1.4.1. „Dzie  Roboczy” - oznacza dzie  roboczy rozumiany jako dzie  

kalendarzowy,  inny  ni  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  ( wi ta)  lub  soboty,  
w którym Serwis Bezpo redni jest dost pny dla obs ugi klientów w zakresie 
uregulowanym niniejszym Regulaminem Kredytowym (obs uga Kredytów); 

1.1.4.2. „Data Zawarcia Umowy” - oznacza dat  kalendarzow , w której Umowa 
Kredytu zosta a podpisana przez obie strony, wzgl dnie - w przypadku, gdy 
Umowa Kredytu zostaje podpisana wpierw przez Kredytobiorc , a pó niej 
przez  Bank  -  dat  kalendarzow ,  w  której  podpisy  zosta y  z one  przez  
Bank; Data Zawarcia Umowy podana jest w Umowie Kredytu; 

1.1.4.3. „Data Udost pnienia” -  oznacza  dat  kalendarzow  podan  w  Umowie  
Kredytu albo dat , w której nast pi o spe nienie Warunków Udost pnienia - 
w zale no ci od tego, która z tych dwóch dat jest pó niejsza; w przypadku, 
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gdy Udost pnienie Kredytu nast puje transzami, szczegó owe zasady 
Udost pnienia Kredytu uregulowane s  postanowieniami Warunków 
Kredytu; 

1.1.4.4. „Data Planowanej Wyp aty” - oznacza dat  kalendarzow  podan  w Umowie 
Kredytu, w której ma nast pi  Wyp ata Kredytu; 

1.1.4.5. „Data Wyp aty” - oznacza dat  kalendarzow , w której nast puje Wyp ata 
Kredytu  (dotyczy  ca ci  kwoty  Kredytu  lub  ka dej  transzy  Kredytu,  o  ile  
wyst puje); 

1.1.4.6. „Data Wyga ni cia” - oznacza podan  w Umowie Kredytu dat  kalendarzow  
(przypadaj  po Dacie Udost pnienia), w której Kredyt wygasa w 
niewykorzystanej cz ci; w przypadku, gdy Udost pnienie Kredytu nast puje 
transzami, szczegó owe zasady wyga ni cia Kredytu uregulowane s  
postanowieniami Warunków Kredytu; dla Kredytów o charakterze 
odnawialnym Dat  Wyga ni cia jest Data Zwrotu; 

1.1.4.7. „Data Wymagalno ci” - oznacza dat  kalendarzow , w której - zgodnie 
z Warunkami Kredytu - Kredytobiorca powinien dokona  p atno ci ka dej 
kolejnej Raty lub innych nale no ci powsta ych w zwi zku z zawarciem 
Umowy Kredytu albo zwrotu ca ci Kredytu i innych nale no ci po 
wypowiedzeniu  Umowy  Kredytu;  Warunki  Kredytu  mog  okre la  Dat  
Wymagalno ci jako okre lony (sta y) dzie  ka dego miesi ca 
kalendarzowego; 

1.1.4.8. „Data Sp aty” - oznacza dzie  uznania Rachunku Obs ugi Kredytu wp at  
Kredytobiorcy - dokonan  zgodnie z Warunkami Kredytu, zdefiniowanym w 
punkcie 6.2 poni ej Harmonogramem lub ustaleniami pomi dzy Bankiem 
i Kredytobiorc , dotycz cymi przedterminowej sp aty Kredytu lub, 
w przypadku Umów Kredytu zawartych od 22 lipca 2017 r., z zasadami 
odst pienia od Umowy Kredytu - na poczet sp aty Kredytu; wzgl dnie dzie  
obci enia przez Bank Rachunku Obs ugi Kredytu Rat  Kapita ow , rat  
odsetkow  albo Rat  Kapita owo-Odsetkow  Kredytu; 

1.1.4.9. „Data Zwrotu” - oznacza podan  w Umowie Kredytu dat  kalendarzow  
przypadaj  po Dacie Planowanej Wyp aty, w której powinna nast pi  
ca kowita sp ata Kredytu; w przypadku, gdy Warunki Kredytu przewiduj  
ró ne  Daty  Zwrotu  dla  poszczególnych  transz  Kredytu,  w  Umowie  Kredytu  
znajduj  si  odes ania do tych postanowie  Warunków Kredytu; 

1.1.4.10. „Data Naliczania Odsetek” - oznacza dzie  ka dego miesi ca 
kalendarzowego, w którym Bank dokonuje obliczenia Oprocentowania 
Kredytu, a tak e Prowizji lub Op at, które maj  charakter procentowy i s  
naliczane w sposób zbli ony do Oprocentowania Kredytu; Data Naliczania 
Odsetek jest podana w Umowie Kredytu; 

1.1.4.11. „Okres Udost pnienia” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  Udost pnienia 
a Dat  Wyp aty albo Dat  Wyga ni cia - w zale no ci od tego, która z tych 
dwóch ostatnich dat ma miejsce wcze niej; 

1.1.4.12. „Okres Kredytowania” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  Zawarcia 
Umowy a Dat  Zwrotu, podan  w Umowie Kredytu; 

1.1.4.13. „Okres Naliczania Oprocentowania” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  
Wyp aty a Dat  Sp aty, w którym naliczane jest przez Bank Oprocentowanie 
Kredytu; Okres Naliczania Oprocentowania obejmuje Dat  Wyp aty, ale nie 
obejmuje Daty Sp aty; termin „Okres Naliczania Oprocentowania” stosuje si  
odpowiednio do okresu zwi zania Banku takimi Produktami Kredytowymi 
jak gwarancja bankowa; 

1.1.4.14. „Okres Opó nienia” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  Wymagalno ci 
albo Dat  Zwrotu a Dat  Sp aty (w przypadkach, gdy Data Sp aty nie wypada 
w Dacie Wymagalno ci albo Dacie Zwrotu, lecz pó niej); Okres Opó nienia 
obejmuje Dat  Wymagalno ci albo Dat  Zwrotu, ale nie obejmuje Daty 
Sp aty; 

1.1.4.15. „Okres Przyspieszenia” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  Sp aty a Dat  
Wymagalno ci albo Dat  Zwrotu (w przypadkach, gdy Data Sp aty nie 
wypada  w  Dacie  Wymagalno ci  albo  Dacie  Zwrotu,  lecz  wcze niej);  Okres  
Przyspieszenia  obejmuje  Dat  Sp aty,  ale  nie  obejmuje  Daty  Wymagalno ci  
albo Daty Zwrotu; 

1.1.4.16. „Okres Ra cego Naruszenia” - oznacza okres czasu pomi dzy Dat  
Naruszenia a Dat  Przywrócenia w odniesieniu do Przypadków Ra cego 
Naruszenia; Okres Ra cego Naruszenia obejmuje Dat  Naruszenia, lecz nie 
obejmuje Daty Przywrócenia; 

1.1.4.17. „Data Naruszenia” - oznacza dzie , w którym mia  miejsce Przypadek 
Naruszenia, Przypadek Ra cego Naruszenia, wzgl dnie Przypadek 
Naruszenia sta  si  Przypadkiem Ra cego Naruszenia; 

1.1.4.18. „Data Przywrócenia” - oznacza dzie , w którym usta  Przypadek Naruszenia 
lub Przypadek Ra cego Naruszenia, to jest zosta  przywrócony 
w jakikolwiek sposób stan faktyczny i prawny zgodny z Dokumentacj  
Kredytow .  

1.1.5. Rachunki bankowe 
1.1.5.1. „Rachunek Bie cy” - oznacza wskazany w Umowie Kredytu rachunek 

bankowy Kredytobiorcy prowadzony przez Bank albo inny bank; 
1.1.5.2. „Rachunek Obs ugi Kredytu” - oznacza rachunek bankowy (wewn trzny) 

Banku, na który Kredytobiorca dokonywa  b dzie cz ciowej lub ca kowitej 
sp aty  Kredytu  lub,  w  przypadku  Umów  Kredytu  zawartych  od  22  lipca  
2017 r., zwrotu Wykorzystanej Kwoty Kredytu (z wy czeniem kwot Prowizji i 
Op at, je li ich p atno  by a potr cana z kwoty wyp acanego Kredytu) wraz 

z  odsetkami  w  przypadku  odst pienia  od  Umowy  Kredytu,  a  tak e  
dokonywa  wp at Prowizji  i  Op at,  wskazany w Umowie Kredytu,  lub -  je eli  
Warunki Kredytu to przewiduj  - Rachunek Bie cy.  

1.1.6. Stopy, wska niki i mar e 
1.1.6.1. „Stopa Referencyjna”  

- dla umów zawartych do 31.12.2017r. oznacza zdefiniowan  w niniejszym 
Regulaminie Kredytowym i wymienion  w Umowie Kredytu powszechnie 
uznan  na krajowym lub mi dzynarodowym rynku 
bankowym/mi dzybankowym zmienn  referencyjn  stop  procentow , 
og aszan  do publicznej wiadomo ci w sposób opisany w tym Regulaminie 
Kredytowym i stanowi  - zgodnie z Warunkami Kredytu - podstaw  
ustalenia Oprocentowania Kredytu; 
- dla umów zawartych od 01.01.2018r. oznacza zdefiniowany w niniejszym 
Regulaminie Kredytowym i wymieniony w Umowie Kredytu powszechnie 
uznany na krajowym lub mi dzynarodowym rynku mi dzybankowym 
wska nik referencyjny, og aszany do publicznej wiadomo ci w sposób 
opisany w tym Regulaminie Kredytowym i stanowi cy - zgodnie z 
Warunkami Kredytu - podstaw  ustalenia Oprocentowania Kredytu; w razie 
istotnych zmian sposobu ustalania lub zaprzestania opracowywania Stopy 
Referencyjnej przez jej administratora, Bank zastosuje w miejsce Stopy 
Referencyjnej inny wska nik referencyjny, który cznie spe nia nast puj ce 
warunki: (i) jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporz dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011, (ii) jest stosowany na 
rynku mi dzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania 
depozytów  w  odno nej  walucie  na  okres  1,  3,  6,  9  lub  12  miesi cy  (przy  
czym okres ten powinien odpowiada  okresowi przyj temu dla ustalenia 
Stopy Referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wska nika dla okresu 
wskazanego wcze niej – bierze si  pod uwag  wska nik ustalany dla okresu 
najbardziej zbli onego do dotychczas stosowanej Stopy Referencyjnej, oraz 
(iii) jest najbardziej zbli ony do Stopy Referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat 
spo ród innych wska ników referencyjnych spe niaj cych warunki wskazane 
w punkcie (i) i (ii), a je eli dany wska nik referencyjny ustalany by  w okresie 
krótszym – bierze si  pod uwag  ca y okres jego ustalania; je eli aden 
wska nik referencyjny spe niaj cy powy sze wymagania nie b dzie 
dost pny, Bank zastosuje w miejsce Stopy Referencyjnej stawk  procentow  
odpowiadaj  w stosunku rocznym kosztom finansowania udost pnionych 
przez Bank klientowi rodków pieni nych z dowolnego dost pnego ród a, 
jakie Bank mo e rozs dnie wybra .   

1.1.6.2. „EURIBOR” -  (ang.  Euro  Inter-Bank  Offered  Rate)  - wska nik referencyjny 
oznaczaj cy redni  stop  procentow , na jakiej najwi ksze banki w strefie 
euro udzielaj  po yczek/kredytów innym bankom w euro na oznaczony 
(podany w Umowie Kredytu) okres, ustalany zgodnie z definicj  uchwalon  
przez European Money Markets Institute, kalkulowany o godzinie 11:00 
rano czasu brukselskiego, publikowany w zak adce EURIBOR serwisu 
Reuters, a tak e w dzienniku „Rzeczpospolita”; administratorem wska nika 
referencyjnego jest European Money Markets Institute. 

1.1.6.3. „LIBOR” - (ang. London Inter-Bank Offered Rate) - wska nik referencyjny, 
oznaczaj cy redni  stop  procentow  dla po yczek/kredytów udzielanych 
przez banki londy skie innym bankom na oznaczony (podany w Umowie 
Kredytu) okres, kalkulowany o godzinie 11:00 rano czasu londy skiego, 
publikowany w zak adce LIBOR serwisu Reuters, a tak e w dzienniku 
„Rzeczpospolita”; administratorem wska nika referencyjnego jest ICE 
Benchmark Administration Limited. 

1.1.6.4. „WIBOR” - (ang. Warsaw Inter-Bank Offered Rate) - wska nik referencyjny, 
oznaczaj cy redni  stop  procentow  dla po yczek/kredytów w z otych na 
polskim rynku mi dzybankowym na oznaczony (podany w Umowie Kredytu) 
okres, kalkulowany o godzinie 11:00 rano czasu warszawskiego, 
publikowany w zak adce WIBOR serwisu Reuters, a tak e w dzienniku 
„Rzeczpospolita”; administratorem wska nika referencyjnego jest GPW 
Benchmark S.A. 

1.1.6.5. „Stopa Sta a” - oznacza sum  stopy bazowej, której wysoko  okre la 
Umowa Kredytu, niezmiennej w okresie wskazanym w Umowie Kredytu oraz 
znajduj cej zastosowanie w danym okresie Mar y Banku, stanowi  - 
zgodnie z Warunkami Kredytu - Oprocentowanie Kredytu; 

1.1.6.6. „Stopa Zmienna” -  oznacza  sum  Stopy  Referencyjnej  oraz  znajduj cej  
zastosowanie w danym okresie Mar y Banku, stanowi  - zgodnie 
z Warunkami Kredytu - Oprocentowanie Kredytu; 

1.1.6.7. „Mar a Banku” - oznacza Mar  Podstawow  albo Mar  Podwy szon , 
w  zale no ci  od  tego,  która  z  tych  Mar  Banku,  zgodnie  z  ich  definicjami,  
znajduje zastosowanie; 

1.1.6.8. „Mar a Podstawowa” -  oznacza  wymienion  w  Umowie  Kredytu  
podstawow  sta  Mar  Banku, doliczan  do Stopy Referencyjnej lub 
podanej w Umowie Kredytu stopy bazowej (o ile znajduje zastosowanie 
w przypadku danego Produktu Kredytowego) w celu ustalenia 
Oprocentowania Kredytu; 

1.1.6.9. „Mar a Podwy szona” - oznacza podwy szon  Mar  Banku, doliczan  do 
Stopy Referencyjnej albo podanej w Umowie Kredytu stopy bazowej 
(w zale no ci od tego, czy Oprocentowanie Kredytu jest - odpowiednio - 
zmienne czy sta e) podan  w Umowie Kredytu w celu ustalenia 
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podwy szonego Oprocentowania Kredytu z powodu Ra cego Naruszenia. 
Mar a ta jest naliczana od pocz tku Okresu Ra cego Naruszenia do dnia 
poinformowania Banku przez Kredytobiorc  o ustaniu Przypadku Ra cego 
Naruszenia; Mar a Podwy szona nie jest naliczana w Okresie Opó nienia. 

1.1.6.10. „Stopa Karna” - oznacza karn  stop  procentow  (wzgl dnie metod  jej 
obliczenia) podan  w Umowie Kredytu i stanowi  podstaw  ustalenia 
podwy szonego Oprocentowania Kredytu w Okresie Opó nienia; jest ona 
naliczana od nale no ci Banku, w stosunku do których Kredytobiorca 
pozostaje w opó nieniu.  

1.1.7. Op aty i Prowizje 
1.1.7.1.  „Op aty” - oznacza op aty pobierane przez Bank od Kredytobiorcy w zwi zku 

z poszczególnymi czynno ciami Banku lub osób trzecich zwi zanymi 
z Kredytem, okre lone szczegó owo w Warunkach Kredytu lub ka docze nie 
obowi zuj cej w Banku Tabeli prowizji i op at - dla osób fizycznych albo 
w przypadku Umów Kredytu zawartych od 22 lipca 2017 r.  -  Tabeli  prowizji  
i op at - Produkty hipoteczne dla klientów indywidualnych („Tabela Prowizji 
i Op at”); ka docze nie obowi zuj ca w Banku Tabela Prowizji i Op at 
stanowi cz  sk adow  Dokumentacji Kredytowej; 

1.1.7.2. „Prowizje” - oznacza prowizje pobierane przez Bank od Kredytobiorcy 
w zwi zku z Kredytem, w szczególno ci zwi zane z Udost pnieniem Kredytu, 
obs ug  Kredytu, sp at  Kredytu oraz okre lonymi zdarzeniami zwi zanymi 
z Kredytem (w tym czynno ciami Banku lub osób trzecich dotycz cymi 
Kredytu), podane w Warunkach Kredytu lub ka docze nie obowi zuj cej 
w Banku Tabeli Prowizji i Op at - dla osób fizycznych albo w przypadku 
Umów  Kredytu  zawartych  od  22  lipca  2017  r.  -  Tabeli  prowizji  i  op at  -  
Produkty hipoteczne dla klientów indywidualnych (Tabela Prowizji i Op at).  

1.1.8. Pozosta e definicje 
1.1.8.1. „Wymagania Prawne” - oznaczaj : (1) obowi zuj ce w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisy prawa, a tak e (2) postanowienia niniejszego Regulaminu 
Kredytowego oraz Regulaminu Produktowego. 

1.1.8.2. „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. 

1.1.8.3. „IVR” – oznacza serwis automatyczny dost pny w ramach Serwisu 
Telefonicznego. 

1.1.8.4. „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. 

1.1.8.5. „Serwis Bezpo redni” – oznacza obs ug  bezpo redni  w miejscu wskazanym 
przez Bank do obs ugi Kredytobiorców. 

1.1.8.6. „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.  

1.1.8.7. „Strona Internetowa Banku” – oznacza publicznie dost pn  stron  
internetow  (WWW) o adresie www.db.com/poland. 

1.1.8.8. „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 Kredytowego. 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 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. 

1.1.8.9. „Wirtualny Oddzia ” –  oznacza  udost pniony  przez  Bank  kana  obs ugi  
Kredytobiorcy, wiadcz cy Serwis Telefoniczny oraz Serwis Bezpo redni. 

1.2. Wyk adnia  
1.2.1. Terminy zdefiniowane 

1.2.1.1. Wyra enia pisane w Dokumentacji Kredytowej oraz Powiadomieniach 
z du ej litery, maj  znaczenie, nadane im Warunkami Kredytu (zdefiniowane 
w Warunkach Kredytu) - chyba, e z kontekstu wynika wyra nie co innego. 

1.2.1.2. O ile Warunki Kredytu nie stanowi  odmiennie, wszelkie stopy, wska niki 
i mar e podane w punkcie 1.1.6. [Stopy, wska niki i mar e] Regulaminu 
Kredytowego i wymienione w Warunkach Kredytu jako warto  wyra ona 

w procentach, odnosz  si  do oprocentowania naliczanego w skali roku (per 
annum lub p.a.).  

1.2.2. Pierwsze stwo dokumentów 
1.2.2.1. Dokumenty tworz ce Dokumentacj  Kredytow  nale y traktowa  jako 

wzajemnie obja niaj ce i uzupe niaj ce si  i powinny by  one traktowane 
jako ca . 

1.2.2.2. W przypadku ujawnienia rozbie no ci (sprzeczno ci) pomi dzy jakimikolwiek 
dokumentami sk adaj cymi si  na Dokumentacj  Kredytow , pierwsze stwo 

 mia y dokumenty wymienione ni ej w nast puj cym porz dku: 
a) Indywidualne Warunki Kredytu, 
b) Umowa Kredytu wraz z za cznikami (w tym Harmonogramem), 
c) Regulamin Produktowy, 
d) Regulamin Kredytowy, 
e) Tabela Prowizji i Op at, 
f) wszystkie inne dokumenty sk adaj ce si  na Dokumentacj  Kredytow .  

1.3. Powiadomienia 
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”).  
1.3.1. Dor czanie korespondencji 

1.3.1.1. 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 wskazany w Umowie Kredytu,  

z zastrze eniem pkt. 1.3.2. poni ej. 
1.3.1.2. Powiadomienia o charakterze administracyjno-technicznym, takie jak 

wyci gi z Rachunku Obs ugi 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 . 

1.3.1.3. 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  lub  w  innej  formie,  w  tym  za  pomoc rodków  
bezpo redniego lub po redniego porozumiewania si  na odleg , 

ciwej dla danego kana u komunikacji, okre laj c Alternatywn  Form  
Powiadomie  i zakres jej stosowania z zastrze eniem punktu 1.3.1.4 poni ej, 
przy czym zgoda Kredytobiorcy nie jest wymagana w przypadku 
Alternatywnej Formy Powiadomie  zawieraj cej informacj  o Przypadku 
Naruszenia. Do odwo ania lub zmian tej dyspozycji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, stosuje si  odpowiednio punkt 1.3.2 poni ej. 

1.3.1.4. 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. 

1.3.1.5. W przypadku wielo ci Kredytobiorców Bank, na zasadach okre lonych 
w niniejszym Regulaminie Kredytowym oraz pozosta ych Warunkach 
Kredytu, mo e kierowa  korespondencj  ze skutkiem dla wszystkich 
wspó kredytobiorców na wskazany w Umowie Kredytu jeden adres do 
dor cze  („Wspólny Adres do Dor cze ”) oraz odpowiednio za pomoc  
wskazanej w Umowie Kredytu jednej wspólnej Alternatywnej Formy 
Powiadomie  („Wspólna Alternatywna Forma Powiadomie ”). 

1.3.1.6. 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 
zamieszonej na Stronie Internetowej Banku.  

1.3.1.7. W sytuacji, w której Dokumentacja Kredytowa 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. 

1.3.2. Zmiana Adresu do Dor cze  
1.3.2.1. Kredytobiorca zobowi zuje si  ka dorazowo powiadamia  Bank o zmianie 

swojego Adresu do Dor cze . W razie wielo ci Kredytobiorców zmiana 
Wspólnego Adresu do Dor cze  nie wymaga zgody wszystkich 
Kredytobiorców. Dla zmiany wspólnego Adresu do Dor cze  wystarczaj ce 
jest poinformowanie Banku o zmianie przez jednego Kredytobiorc . 
Kredytobiorca dokonuj cy zmiany zobowi zany jest do poinformowania 
pozosta ych Kredytobiorców o dokonanej zmianie Adresu do Dor cze . 
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Kredytobiorca mo e posiada  w Banku tylko jeden Adres do Dor cze , który 
jest adresem wspólnym do wszystkich produktów niezale nie od relacji 
posiadanych na produktach. 

1.3.2.2. Bank dor cza korespondencj  zwi zan  lub wynikaj  z Umowy Kredytu 
w pierwszej kolejno ci na wskazany mu przez Kredytobiorc  Adres do 
Dor cze . W przypadku niepodejmowania korespondencji pochodz cej od 
Banku pod Adresem do Dor cze , Bank mo e przes  tak  korespondencj  
na adres zameldowania Kredytobiorcy lub inny adres, pod którym wed ug 
wiedzy Banku, Kredytobiorca przebywa.  

1.4. Zmiany Dokumentacji Kredytowej  
1.4.1. Wymagania co do formy 

1.4.1.1. Wszelkie zmiany lub uzupe nienia Umowy Kredytu, Indywidualnych 
Warunków Kredytu oraz pozosta ej Dokumentacji Kredytowej sporz dzanej 
wspólnie przez Bank i Kredytobiorc , jak równie  wy czenie lub zmiana tej 
klauzuli wymagaj  pod rygorem niewa no ci formy pisemnej i podpisów obu 
stron, chyba e Wymagania Prawne albo postanowienia Dokumentacji 
Kredytowej przewiduj  obowi zek zachowania kwalifikowanej formy 
prawnej; nie uchybia to postanowieniom punktu 1.4.2.1 poni ej. 

1.4.1.2. Tolerowanie przez jedn  ze stron przypadków nieprzestrzegania 
postanowie  przewidzianych Dokumentacj  Kredytow  przez drug  stron  
nie b dzie interpretowane jako zwolnienie jej (drugiej strony) z obowi zku 
przestrzegania tych postanowie . Zwolnienie z obowi zku przestrzegania 
Dokumentacji Kredytowej wymaga pod rygorem niewa no ci formy 
pisemnej dla o wiadczenia strony zwalniaj cej. Uchylenie lub zmiana 
niniejszej klauzuli wymaga dla swojej wa no ci zachowania minimalnej 
formy prawnej przewidzianej dla zmiany Dokumentacji Kredytowej, o której 
mowa w punkcie poprzedzaj cym (punkt 1.4.1.1 powy ej). 

1.4.2. Zastosowanie klauzuli modyfikacyjnej 
1.4.2.1. Bank ma prawo do uchylenia, zmiany lub uzupe nienia niniejszego 

Regulaminu Kredytowego, Regulaminów Produktowych (w czaj c wydanie 
nowych Regulaminów Produktowych), a tak e Tabeli Prowizji i Op at, 
w trybie przewidzianym ka docze nie obowi zuj cymi postanowieniami 
Warunków  Kredytu;  zmiana  taka  jest  skuteczna  w  stosunku  do  osób,  które  
zawar y Umow  Kredytu wcze niej (klauzula modyfikacyjna). 

1.4.2.2. Przes ankami uchylenia, zmiany lub uzupe nienia niniejszego Regulaminu 
Kredytowego, Regulaminów Produktowych (w czaj c wydanie nowych 
Regulaminów Produktowych), a tak e Tabeli Prowizji i Op at 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, 
ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad po rednikami 
kredytu hipotecznego i agentami; 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 . 

1.4.2.3. Kredytobiorca mo e wypowiedzie  Umow  Kredytu w terminie 
14 (czternastu) dni od otrzymania zmiany lub uzupe nienia Umowy Kredytu 
lub jakiegokolwiek maj cego do niej zastosowanie regulaminu (w tym Tabeli 
Prowizji i Op at). Wypowiedzenie staje si  skuteczne z up ywem okresu 30 
dni od z enia Bankowi o wiadczenia Kredytobiorcy. Do czasu up ywu 
terminu na z enie przez Kredytobiorc  o wiadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy Kredytu, jak równie  w czasie trwania okresu wypowiedzenia Strony 

 zwi zane regulaminem w jego dotychczasowej wersji. 
2. ZAPEWNIENIA (UCHYLONY) 

3. WNIOSEK KREDYTOWY I DOKUMENTACJA KREDYTOWA 
3.1. Wniosek Kredytowy 

3.1.1. Wniosek Kredytowy sk ada si  na wzorze okre lonym przez Bank, obowi zuj cym 
w dacie z enia takiego Wniosku Kredytowego („Wniosek Kredytowy”). 

3.1.2. Wniosek Kredytowy powinien zosta  podpisany przez Kredytobiorc  oraz dor czony 
Bankowi w oryginale z zachowaniem zasad dor cze  korespondencji, okre lonych 
w punkcie 1.3.1. [Dor czanie korespondencji] powy ej.  

3.1.3. Bank uprawniony jest do uzale nienia rozpatrzenia Wniosku Kredytowego od zap aty 
przez Kredytobiorc  Prowizji (prowizji za rozpatrzenie wniosku), okre lonej w Tabeli 
Prowizji i Op at albo w Indywidualnych Warunkach Kredytu. Wówczas taka Prowizja 
powinna zosta  uiszczona przez Kredytobiorc  najpó niej wraz ze z eniem Wniosku 
Kredytowego, którego dotyczy.  

3.2. Umowa Kredytu  
3.2.1. Zawarcie Umowy Kredytu 

3.2.1.1.  Umowa  Kredytu  oraz  pozosta e  umowy  sk adaj ce  si  na  Dokumentacj  
Kredytow  zawierane s  w formie pisemnej z podpisami obydwu stron 
(z tym, e jednoczesne z enie podpisów przez Bank i Kredytobiorc  nie jest 
wymagane). W przypadku, gdy podpisy na Umowie Kredytu oraz 
pozosta ych umowach sk adaj cych si  na Dokumentacj  Kredytow  nie s  
sk adane równocze nie, wówczas Dokumentacja Kredytowa podpisywana 
jest najpierw przez Kredytobiorc , a pó niej przez Bank. 

3.2.1.2. Dla zawarcia Umowy Kredytu oraz pozosta ych umów sk adaj cych si  na 
Dokumentacj  Kredytow  nie jest wystarczaj ca wymiana przez Bank 
i Kredytobiorc  dokumentów obejmuj cych tre  o wiadcze  woli, z których 
ka dy jest podpisany przez jedn  ze stron lub dokumentów, z których ka dy 
obejmuje tre  o wiadczenia woli jednej ze stron i jest przez ni  podpisany, 
chyba e znajduj cy zastosowanie Regulamin Produktowy wyra nie 
przewiduje tak  mo liwo . 

3.2.1.3. Zawarcie lub zmiana Umowy Kredytu w trybie przyj cia oferty (oferty 
Kredytu) mo liwa jest tylko wówczas, gdy Regulamin Produktowy przewiduje 
tak  mo liwo  w odniesieniu do danego Kredytu, a przyj cie oferty 
nast puje wówczas poprzez skorzystanie z oferty (w konsekwencji nie jest 
mo liwe przyj cie oferty ze zmianami).  

3.2.2. Tre  Umowy Kredytu 
Przez Umow  Kredytu Bank zobowi zuje si  odda  do dyspozycji Kredytobiorcy na 
Okres Kredytowania okre lony w Umowie Kredytu kwot  Kredytu, wzgl dnie 
zaci gn  na zlecenie Kredytobiorcy zobowi zanie do wysoko ci kwoty Kredytu 
z przeznaczeniem na ustalony w Umowie Kredytu Cel Kredytu (o ile zgodnie 
z odno nym Regulaminem Produktowym jest wymagane jego oznaczenie), 
a Kredytobiorca zobowi zuje si  do korzystania z Kredytu na warunkach okre lonych 
w Dokumentacji Kredytowej oraz zwrotu wykorzystanej cz ci Kredytu wraz 
z odsetkami oraz innymi, przewidzianymi w Dokumentacji Kredytowej oraz 
w Wymaganiach Prawnych, nale no ciami ubocznymi.  

3.3. Indywidualne Warunki Kredytu  
3.3.1. Sporz dzenie Indywidualnych Warunków Kredytu 

3.3.1.1. W przypadku uzgodnienia przez Bank i Kredytobiorc  zmiany postanowie  
Warunków Kredytu lub wprowadzenia przez strony do Warunków Kredytu 
nowych postanowie , wówczas takie zmiany lub dodatkowe postanowienia 
uj te s  w Indywidualnych Warunkach Kredytu, stanowi cych cz  Umowy 
Kredytu albo za cznik do Umowy Kredytu. 

3.3.1.2. Je eli w Indywidualnych Warunkach Kredytu dokonywana jest zmiana 
jakichkolwiek postanowie  pozosta ej Dokumentacji Kredytowej, wówczas 
winna ona nast pi  w tzw. trybie nowelizacyjnym, to jest za wskazaniem: 
(1) oznaczenia (numeru) zmienianego postanowienia, (2) jego 
dotychczasowej tre ci, a tak e (3) nowego brzmienia nadanego takiemu 
postanowieniu (b  stwierdzenia, e dla danego Kredytu nie znajduje ono 
zastosowania). 

3.3.1.3. Indywidualnie uzgodnione postanowienia Indywidualnych Warunków 
Kredytu maj  okre lone w punkcie 1.2.2. [Pierwsze stwo dokumentów] 
(punkt 3.3.1.2. powy ej) niniejszego Regulaminu Kredytowego 
pierwsze stwo przed pozosta ymi dokumentami sk adaj cymi si  na 
Dokumentacj  Kredytow , wy cznie pod warunkiem zachowania 
postanowie  punktu poprzedzaj cego.  

3.4. Ustanowienie i Zwalnianie Zabezpiecze  Kredytu  
3.4.1. Sporz dzenie dokumentacji Zabezpiecze  Kredytu 



 
 

5/9 

W
Z/

20
10

/1
0/

05
, v

. 9
.0

 

 Zasady ustanawiania i zwalniania Zabezpiecze  Kredytu okre lone s  w Warunkach 
Kredytu. O ile pozosta e Warunki Kredytu nie przewiduj  inaczej, wszystkie koszty 
zwi zane z Zabezpieczeniem Kredytu ponosi Kredytobiorca.  

3.4.2. W czenie Zabezpiecze  Kredytu do Dokumentacji Kredytowej 
 W przypadku braku odmiennych postanowie  Indywidualnych Warunków Kredytu, 

Zabezpieczenia Kredytu podlegaj ce zarejestrowaniu w rejestrach publicznych 
rejestrowane s  kosztem i staraniem Kredytobiorcy, a dowód zarejestrowania 
dor czony b dzie Bankowi zgodnie z postanowieniami punktu 1.3.1. [Dor czanie 
korespondencji] powy ej.  

3.5. Zwalnianie Zabezpiecze  Kredytu 
Po ca kowitej sp acie kredytu Bank niezw ocznie dokonuje zwolnienia Zabezpieczenia 
Kredytu. W tym celu Bank wy le dokumenty potwierdzaj ce zwolnienie zabezpieczenia 
lub/oraz stanowi ce podstaw  do wykre lenia zabezpieczenia z rejestrów publicznych na 
Adres do Dor cze . Zabezpieczenia Kredytu zarejestrowane w rejestrach publicznych 
zwalniane s  kosztem i staraniem Kredytobiorcy. Na Kredytobiorcy, który otrzyma  
dokumenty od Banku ci y obowi zek poinformowania pozosta ych Kredytobiorców oraz 
osób daj cych zabezpieczenie a nie b cych Kredytobiorcami o zwolnieniu zabezpiecze . 

4. PRAWA I OBOWI ZKI STRON 
4.1. Obowi zki Kredytobiorcy 

4.1.1. Podstawowe zobowi zania Kredytobiorcy 
4.1.1.1. W trakcie obowi zywania Umowy Kredytu Kredytobiorca zobowi zany jest 

umo liwi  podejmowanie przez Bank czynno ci, zwi zanych z ocen  sytuacji 
finansowej, gospodarczej, prawnej i faktycznej Kredytobiorcy, która ma 
wp yw na jego zdolno  do sp aty zobowi za  wobec Banku wynikaj cych 
z Umowy Kredytu oraz kontroli przez Bank wykorzystania Kredytu 
(z  uwzgl dnieniem  Celu  Kredytu,  o  ile  zosta  oznaczony),  w  tym  
przeprowadzenia wszelkich czynno ci zwi zanych ze sprawdzeniem warto ci 
ustanowionych Zabezpiecze  Kredytu. Weryfikacj  przedmiotów 
Zabezpiecze  Kredytu Bank mo e podejmowa  nie cz ciej ni  raz na 
miesi c. 

4.1.1.2. Kredytobiorca zobowi zuje si  do: 
a) informowania Banku o wszelkich zmianach danych adresowych, w tym 

zmianie Adresu do Dor cze , a tak e zmianach danych osobowych 
podanych uprzednio Bankowi przez Kredytobiorc , niezb dnych do 
wykonywania Umowy Kredytu, 

b) informowania Banku o ustaniu Przypadku Ra cego Naruszenia, 
c) umo liwiania Bankowi dokonywania inspekcji: (1) w miejscach 

wykonywania przez Kredytobiorc  dzia alno ci gospodarczej lub 
zawodowej (o ile prowadzi on tak  dzia alno ), a tak e (2) w miejscu 
lokalizacji inwestycji, je eli stanowi ona Cel Kredytu wynikaj cy z danej 
Umowy Kredytu - po uprzednim wskazaniu Kredytobiorcy mo liwych 
terminów przeprowadzenia inspekcji i uzgodnieniu ostatecznego jej 
terminu z Kredytobiorc ; je eli inspekcja s y wy cznie kontroli 
faktycznego stanu przedmiotu Zabezpieczenia Kredytu, to nie mo e by  
dokonywana z cz stotliwo ci  wi ksz  ni  okre lona w punkcie 4.1.1.1. 
powy ej, 

d) umo liwiania Bankowi - z cz stotliwo ci  nie wi ksz  ni  okre lona 
w punkcie 4.1.1.1. powy ej - kontroli faktycznego stanu przedmiotu 
Zabezpieczenia Kredytu (tak e w przypadku, gdy Zabezpieczenie Kredytu 
jest ustanowione przez osob  trzeci ) - po uprzednim wskazaniu 
Kredytobiorcy mo liwych terminów przeprowadzenia inspekcji 
i uzgodnieniu ostatecznego terminu z Kredytobiorc , 

e) wykorzystania Kredytu zgodnie z Celem Kredytu, 
f) umo liwiania Bankowi - z cz stotliwo ci  nie wi ksz  ni  okre lona 

w punkcie 4.1.1.1. powy ej - kontroli wykorzystania Kredytu 
w odniesieniu do Celu Kredytu, w szczególno ci przedstawienia na 

danie Banku rachunków potwierdzaj cych wykorzystanie Kredytu 
zgodnie z przeznaczeniem,  

g) dokonania (w terminie wyznaczonym w daniu Banku) dodatkowego 
zabezpieczenia Kredytu („Dozabezpieczenie”) na pierwsze danie Banku 
w  przypadkach  okre lonych  w  Warunkach  Kredytu  oraz  w  postaci  
i w wysoko ci (warto ci) okre lonej wedle zasad okre lonych w tych e 
Warunkach Kredytu; o wymaganej warto ci oraz rodzaju 
Dozabezpieczenia Bank informuje Kredytobiorc  w daniu ustanowienia 
Dozabezpieczenia, warto  ustanowionych zabezpiecze  oraz 
Dozabezpieczenia ustala licencjonowany rzeczoznawca maj tkowy 
zgodnie z normami okre lonymi przez standardy zawodowe, 

h) przedk adania w Banku – na jego danie, nie cz ciej ni  co 6 [sze ] 
miesi cy, a ponadto zawsze w razie nast pienia Przypadku Naruszenia 
oraz wyst pienia przypadku opisanego w punkcie i) poni ej - za wiadcze  
o wysoko ci dochodów oraz innych informacji, maj cych wp yw na 
sytuacj  ekonomiczno-finansow  Kredytobiorcy, 

i) w przypadku Umów Kredytu zawartych od dnia 28 lipca 2014r. 
informowania Banku o zmianie waluty w której uzyskuje ponad 50% 

cznego dochodu,  gdy zmiana ta ma charakter trwa y tj.  dochód 
osi gany b dzie w nowej walucie przez kolejne 12 [dwana cie] miesi cy, 
oraz  w  przypadku  zaistnienia  przes anki  okre lonej  powy ej,  
przedk adania w Banku - na jego danie – dokumentów, na podstawie 

których Bank dokona oceny warto ci ustanowionych Zabezpiecze  
Kredytu. 

4.2. Prawa Kredytobiorcy 
4.2.1. Prawo do odst pienia od Umowy Kredytu – postanowienia niniejszego punktu 

dotycz  Umów Kredytu zawieranych od dnia 22 lipca 2017r. 
4.2.1.1.  Kredytobiorca ma prawo do odst pienia od Umowy Kredytu w terminie 

14 dni (czterna cie) od Daty Zawarcia Umowy. 
4.2.1.2. Termin do odst pienia od Umowy Kredytu jest zachowany je eli 

Kredytobiorca przed jego up ywem z y pisemne lub nada przesy  
polecon  u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 
23 listopada 2012r.  - Prawo pocztowe (w tym przypadku za dzie  z enia 

wiadczenia liczy si  data stempla pocztowego) o wiadczenie o 
odst pieniu, które mo e zosta  przygotowane zgodnie ze wzorem 
przekazanym wraz z Umow  Kredytu. 

4.2.1.3.  Za  okres  od  Daty  Wyp aty  do  Daty  Sp aty  Bankowi  przys uguje  
Oprocentowanie Kredytu. 

4.2.1.4. Kredytobiorca zobowi zany jest do zwrotu Wykorzystanej Kwoty Kredytu 
(z wy czeniem kwot Prowizji i Op at, je li ich p atno  by a potr cana 
z kwoty wyp acanego Kredytu) niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia z enia o wiadczenia o odst pieniu od Umowy 
Kredytu, o którym mowa w punkcie. 4.2.1.2. powy ej. 

4.2.2. Prawo do sp aty Kredytu w ka dym czasie przed terminem w ca ci lub cz ci 
4.2.2.1. Kredytobiorca ma prawo w ka dym czasie dokona  sp aty ca ci lub cz ci 

Kredytu  przed  terminem  okre lonym  w  Umowie  Kredytu  i  na  zasadach,  
które okre la Dokumentacja Kredytowa.  

5. UDOST PNIENIE KREDYTU I WYP ATA KREDYTU  
5.1. Udost pnienie Kredytu  

5.1.1. Warunki Udost pnienia Kredytu 
5.1.1.1. O ile pozosta e Warunki Kredytu nie stanowi  inaczej, Warunkiem 

Udost pnienia jest ustanowienie przez Kredytobiorc  lub osoby trzecie 
Zabezpiecze  Kredytu przewidzianych Umow  Kredytu. 

5.1.1.2. Warunki Udost pnienia inne ni  ustanowienie przez Kredytobiorc  lub 
osoby trzecie wymaganych Zabezpiecze  Kredytu s  zamieszczane 
w pozosta ych Warunkach Kredytu.  

5.1.2. Opó nienie Udost pnienia Kredytu 
5.1.2.1. W przypadku niespe nienia Warunków Udost pnienia do okre lonej 

kalendarzowo w Umowie Kredytu Daty Udost pnienia, Bank uprawniony 
jest do odmowy Udost pnienia Kredytu, nawet je eli brak finansowania 
zwi zanego z udzieleniem przez Bank Kredytu nara a Kredytobiorc  na 
szkod .  

5.2. Wyp ata Kredytu  
5.2.1. Warunki Wyp aty Kredytu 

5.2.1.1. O ile pozosta e Warunki Kredytu nie stanowi  inaczej, Wyp ata Kredytu 
uzale niona jest od spe nienia nast puj cych Warunków Wyp aty: 
a) z enie przez Kredytobiorc  prawid owo wype nionej 

(zupe nej/kompletnej) Dyspozycji Wyp aty zgodnie z postanowieniem 
punktu 5.2.1.4. poni ej, 

b) ustanowienie przez Kredytobiorc  lub osoby trzecie (a tak e - je eli 
Indywidualne Warunki Kredytu oraz Wymagania Prawne to przewiduj  - 
prawomocne zarejestrowanie) Zabezpiecze  Kredytu wykazane przez 
przed enie odpowiednich dokumentów przewidzianych Warunkami 
Kredytu potwierdzaj cych te okoliczno ci (dokumenty takie zostaj  

czone do Dokumentacji Kredytowej). 
5.2.1.2. Wyp ata Kredytu uzale niona jest ponadto od spe nienia dodatkowych 

Warunków Wyp aty Kredytu przewidzianych pozosta ymi Warunkami 
Kredytu. 

5.2.1.3. Bank mo e - wed ug w asnego swobodnego uznania - zrezygnowa  (tak e na 
uzasadniony wniosek Kredytobiorcy z ony wraz z Dyspozycj  Wyp aty) ze 
ziszczenia si  cz ci lub ca ci takich Warunków Wyp aty, co - w przypadku 
braku przeciwnych uzgodnie  pomi dzy Kredytobiorc  i Bankiem - nie 
zwalnia Kredytobiorcy z obowi zku doprowadzenia do ich ziszczenia si  
niezw ocznie po Wyp acie Kredytu, a Bank mo e uzale ni  od ich spe nienia 
wyp at  kolejnych transz Kredytu, o ile wyst puj ). 

5.2.1.4. O ile pozosta e Warunki Kredytu nie stanowi  inaczej, z enie przez 
Kredytobiorc  dyspozycji wyp aty (wed ug wzoru obowi zuj cego w Banku 
w dacie jej z enia, dalej „Dyspozycja Wyp aty”) powinno nast pi : (1) po 
ziszczeniu si  Warunków Udost pnienia i Warunków Wyp aty, (2) w Okresie 
Udost pnienia (o ile ten wyst puje w odniesieniu do danego Kredytu) oraz 
(3) co najmniej na 3 (trzy) Dni Robocze, a w przypadku Kredytu, dla którego 
Umowa Kredytu okre la konieczno  dokonania przez Bank kontroli 
finansowanej inwestycji, co najmniej na 7 (siedem) Dni Roboczych przed 
Dat  Wyp aty wskazan  w Dyspozycji Wyp aty oraz Dat  Wyga ni cia (o ile 
ta wyst puje w odniesieniu do danego Kredytu). Nieprawid owo z ona 

 wype niona Dyspozycja Wyp aty mo e stanowi  podstaw  wstrzymania 
Wyp aty Kredytu przez Bank do czasu usuni cia braków Dyspozycji Wyp aty. 

5.2.1.5. Je eli Warunki Kredytu nie przewiduj  inaczej, wówczas Dyspozycja Wyp aty 
jest nieodwo alna. W przypadku, gdy Dyspozycja Wyp aty jest odwo alna 
i Kredytobiorca j  odwo a, wówczas Kredytobiorca jest zobowi zany zwróci  
Bankowi wszelkie koszty poniesione w zwi zku z takim odwo aniem 
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Dyspozycji Wyp aty. W adnym jednak wypadku odwo anie Dyspozycji 
Wyp aty nie jest skuteczne po dokonaniu Wyp aty Kredytu. 

5.2.1.6. Postanowienie punktu 5.2.1.5. powy ej nie wy cza prawa Kredytobiorcy do 
odst pienia od Umowy o Kredyt.  

5.2.1.7. Po spe nieniu powy szych przes anek Wyp ata Kredytu mo e nast pi  
wy cznie wówczas, gdy w Dacie Wyp aty nie wyst puje aden Przypadek 
Naruszenia. 

5.2.1.8. Bank jest uprawniony do wstrzymania si  z Wyp at  Kredytu (w tym 
poszczególnych transz Kredytu) a  do chwili odpowiednio (1) ustanowienia 
Dozabezpieczenia odpowiadaj cego uzasadnionemu daniu Banku albo (2) 
usuni cia zaistnia ej podstawy wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank, 
wynikaj cych z Warunków Kredytu b  Wymaga  Prawnych.  

5.2.2. Opó nienie Wyp aty Kredytu 
5.2.2.1. W przypadku niespe nienia Warunków Wyp aty w przewidywanych przez 

Bank lub Kredytobiorc  terminach, Bank uprawniony jest do odmowy 
Wyp aty Kredytu, nawet je eli brak finansowania zwi zanego z odmow  
przez Bank Wyp aty Kredytu nara a Kredytobiorc  na szkod . 

5.2.2.2. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Kredytobiorcy z jakiegokolwiek 
tytu u prawnego w przypadku opó nienia Wyp aty Kredytu z powodu 
niespe nienia Warunków Wyp aty i ryzyko z tym zwi zane spoczywa 
ca kowicie po stronie Kredytobiorcy.  

5.2.3. Udost pnienie lub Wyp ata w transzach 
5.2.3.1. Postanowienia punktów 5.1. [Udost pnienie Kredytu] oraz 5.2. [Wyp ata 

Kredytu] powy ej stosuje si  odpowiednio w przypadku, gdy Warunki 
Kredytu przewiduj  Wyp at  Kredytu transzami. Warunki Kredytu mog  
przewidywa  wówczas odmienne lub dodatkowe Warunki Udost pnienia 
lub Warunki Wyp aty dla poszczególnych transz Kredytu. 

5.2.3.2. W przypadku Kredytów o charakterze odnawialnym pozosta e Warunki 
Kredytu okre laj  Warunki Udost pnienia lub Warunki Wyp aty, które 
powinny by  spe nione przez ca y okres korzystania z takiego Kredytu. 

6. SP ATA KREDYTU  
6.1. Kredytobiorca zobowi zuje si  do korzystania z Kredytu na warunkach okre lonych 

w Dokumentacji Kredytowej oraz do sp aty Kredytu w Ratach Kapita owych, ratach 
odsetkowych albo Ratach Kapita owo-Odsetkowych wymagalnych i p atnych w Datach 
Wymagalno ci, to jest do zwrotu wykorzystanej (wyp aconej) cz ci Kredytu wraz 
z naliczonym Oprocentowaniem Kredytu, Prowizjami i Op atami najpó niej w Dacie Zwrotu.  

6.2. Umowa Kredytu mo e przewidywa  szczegó owy harmonogram sp aty Kredytu, wskazuj cy 
wysoko  i Daty Wymagalno ci poszczególnych Rat Kapita owych, rat odsetkowych albo Rat 
Kapita owo-Odsetkowych, a tak e Dat  Zwrotu („Harmonogram”). 

6.3.  O  ile  pozosta e  Warunki  Kredytu  nie  stanowi  inaczej,  wówczas  w  przypadku  dokonywania  
przez Kredytobiorc  sp aty Kredytu, nale no ci Banku z tytu u Kredytu b  zaspokajane 
w nast puj cy sposób (kolejno  zaliczania wp at cz stkowych i opó nionych na 
poszczególne wierzytelno ci Banku wobec Kredytobiorcy): 
a) koszty s dowe i egzekucyjne, 
b) odsetki ustawowe (o ile s  wymagalne) nale ne Bankowi na podstawie Wymaga  

Prawnych, 
c) koszty, do których zwrotu przez Kredytobiorc  Bank jest uprawniony na podstawie 

znajduj cego zastosowanie Regulaminu Produktowego i innych Warunków Kredytu, 
d) Prowizje i Op aty, o których mowa w znajduj cym zastosowanie Regulaminie 

Produktowym i punkcie 1.1.7. [Op aty i Prowizje] powy ej, 
e) Oprocentowanie Kredytu liczone wed ug Stopy Karnej, 
f) pozosta e Oprocentowanie Kredytu, o którym mowa w punkcie 1.1.3.4. [Oprocentowanie 

Kredytu]  w  zwi zku  z  punktem  1.1.6.  [Stopy,  wska niki  i  mar e]  niniejszego  Regulaminu  
Kredytowego oraz postanowieniami pozosta ej Dokumentacji Kredytowej, 

g) wykorzystana cz  Kredytu (sp ata kapita u). 
6.4. W wyj tkowych, udokumentowanych przypadkach, przed wszcz ciem post powania 

windykacyjnego,  jak  i  w  trakcie  trwania,  dopuszcza  si  mo liwo  zmiany  kolejno ci  
zaliczania wierzytelno ci Banku na wniosek Kredytobiorcy lub z inicjatywy Banku po 
uprzednim powiadomieniu Kredytobiorcy. 

6.5. O ile Warunki Kredytu nie stanowi  inaczej, sp ata ca ci lub cz ci Kredytu przed Dat  
Zwrotu (a zarazem przed Dat  Wymagalno ci poszczególnych Rat) wymaga uprzedniego 
poinformowania Banku przez Kredytobiorc  o zamiarze wcze niejszej sp aty najpó niej 
3  (trzy)  Dni  Robocze  przed  jej  dokonaniem.  Na  wniosek  Kredytobiorcy,  z ony  w  Banku  w  
terminie okre lonym w zdaniu wcze niejszym, Bank zmieni w dniu dokonania wcze niejszej 
sp aty cz ci Kredytu, zmniejszenia wysoko ci Raty w Systemie Rat Równych lub wysoko ci 
Raty  Kapita owej  w  Systemie  Rat  Malej cych.  Brak  dyspozycji  w  zakresie  sp aty  spowoduje  
zaliczenie wp aconych rodków pieni nych na poczet przysz ych Rat w terminach ich 
wymagalno ci zgodnie z aktualnym harmonogramem sp at Rat.  

6.6. Od wcze niejszej sp aty ca ci lub cz ci Kredytu przed Dat  Zwrotu (a zarazem przed Dat  
Wymagalno ci poszczególnych Rat) Bank pobierze Prowizj  lub Op at  w wysoko ci zgodnej 
z aktualnie obowi zuj  w Banku Tabel  Prowizji i Op at. 

6.7. Je eli sp ata Kredytu nie nast puje poprzez obci enie Rachunku Bie cego wówczas ma 
miejsce poprzez wp at  na Rachunek Obs ugi Kredytu. 

7. NARUSZENIE DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ  
7.1. Przypadek Naruszenia 
 Naruszenie jakichkolwiek obowi zków spoczywaj cych na Kredytobiorcy (lub osobie trzeciej 

udzielaj cej Zabezpieczenia Kredytu) wzgl dem Banku, za które Kredytobiorca (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  - stanowi  przypadki naruszenia Dokumentacji Kredytowej lub 
innych Wymaga  Prawnych („Przypadek Naruszenia”). Ka dy Przypadek Naruszenia skutkuje 
konsekwencjami prawnymi, wskazanymi w Warunkach Kredytu i Wymaganiach Prawnych, 
a w szczególno ci w punkcie 7. [Naruszenie Dokumentacji Kredytowej] niniejszego 
Regulaminu Kredytowego.  

7.2. Przypadek Ra cego Naruszenia  
7.2.1. Przypadek Naruszenia b dzie traktowany jako ra ce naruszenie Dokumentacji 

Kredytowej, je eli skutkuje niewykonaniem przez Kredytobiorc  jego obowi zków 
przewidzianych Dokumentacj  Kredytow  lub niemo no ci  realizacji przez Bank jego 
uprawnie  przewidzianych Dokumentacj  Kredytow  lub gdy Kredytobiorca 
pozostaje w opó nieniu ze sp at  jakiejkolwiek cz ci Kredytu, a w przypadku Kredytu 
Konsumenckiego (w rozumieniu punktu 1.1.3.2. niniejszego Regulaminu 
Kredytowego), gdy Kredytobiorca pozostaje w opó nieniu ze sp at  pe nych Rat za co 
najmniej dwa okresy p atno ci („Przypadek Ra cego Naruszenia”).  

7.2.2. Je eli Przypadek Naruszenia ma charakter ra cy, Bank wska e w zdefiniowanym 
dalej wezwaniu ostrzegawczym, które z postanowie  Warunków Kredytu lub 
przepisów innych Wymaga  Prawnych zosta y naruszone. Brak uzasadnienia przez 
Bank dlaczego Bank uznaje, i  dany Przypadek Naruszenia stanowi Przypadek 
Ra cego Naruszenia nie jest podstaw  dla przyj cia, i  Przypadek Naruszenia nie ma 
takiego charakteru.  

7.3. Wezwanie Ostrzegawcze  
7.3.1. W odniesieniu do ka dego Przypadku Naruszenia Bank mo e wystosowa  do 

Kredytobiorcy wezwanie/monit/upomnienie do doprowadzenia do stanu prawnego 
lub faktycznego zgodnego z Dokumentacj  Kredytow  lub innymi znajduj cymi 
zastosowanie Wymaganiami Prawnymi („Wezwanie Ostrzegawcze”).  

7.3.2. W Wezwaniu Ostrzegawczym Bank zobowi zany jest: (1) okre li  charakter 
Przypadku Naruszenia, (2) opisa  rodzaj wiadczenia Kredytobiorcy lub innych 
okoliczno ci, których dotyczy Przypadek Naruszenia, a tak e (3) wskaza  - w zwi zku 
z postanowieniami punktu 7.2. [Przypadek Ra cego Naruszenia] powy ej - czy Bank 
uznaje Przypadek Naruszenia za Przypadek Ra cego Naruszenia i (4) poda  
Kredytobiorcy sposób doprowadzenia do stanu prawnego lub faktycznego, zgodnego 
z Dokumentacj  Kredytow  oraz (5) wyznaczy  Kredytobiorcy zdefiniowany dalej 
wyznaczony termin. 

7.3.3. Brak reakcji Banku na jakikolwiek Przypadek Naruszenia (w tym Przypadek Ra cego 
Naruszenia) lub opó niona reakcja Banku nie pozbawiaj  Banku jakichkolwiek praw 
lub roszcze , wi cych si  z pó niejszym wykryciem przez Bank takiego Przypadku 
Naruszenia lub opó nionym wystosowaniem Wezwania Ostrzegawczego.  

7.3.4. Bank upowa niony jest do pobrania op aty zgodnie z ka docze nie obowi zuj  
Tabel  Prowizji i Op at za wys anie maksymalnie dwóch Wezwa  Ostrzegawczych, 
przy czym wezwania te nie mog  by  wys ane w krótszych ni  14 (czternasto) - 
dniowych odst pach. Bank nie pobiera op aty za wys anie Wezwania Ostrzegawczego 

cego Wezwaniem do Zap aty.  
7.4. Wyznaczony Termin 
 Kredytobiorca powinien u  wszystkich odpowiednich rodków do doprowadzenia stanu 

prawnego lub faktycznego do zgodno ci z Dokumentacj  Kredytow  w terminie 
14 (czternastu)  dni  od daty otrzymania Wezwania Ostrzegawczego,  o ile  Bank w Wezwaniu 
Ostrzegawczym nie wyznaczy  innego terminu („Wyznaczony Termin”).  

7.5. Przekszta cenie Przypadku Naruszenia w Przypadek Ra cego Naruszenia  
Je eli jakikolwiek Przypadek Naruszenia nie zostanie doprowadzony przez Kredytobiorc  do 
zgodno ci z Dokumentacj  Kredytow  przed up ywem Wyznaczonego Terminu, taki 
Przypadek Naruszenia - nie uchybiaj c postanowieniom punktów 7.2.1. i 7.2.2. powy ej - 

dzie uznany za Przypadek Ra cego Naruszenia.  
7.6. Wykonanie Zast pcze (uchylony) 

8. WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTU  
8.1. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank  

8.1.1. Wypowiedzenie Umowy Kredytu 
8.1.1.1. - dla umów zawartych do 21.07.2017r.:  W przypadku, gdy Kredytobiorca 

opó nia si  z zap at  ca ci lub cz ci jakiejkolwiek wierzytelno ci 
pieni nej Banku wobec Kredytobiorcy, Bank wystosuje do Kredytobiorcy 
Wezwanie Ostrzegawcze lub wezwanie do zap aty zaleg ej nale no ci 
(„Wezwanie do Zap aty”). 
- dla umów zawartych od 22.07.2017r.: W przypadku, gdy Kredytobiorca 
opó nia si  z zap at  ca ci lub cz ci jakiejkolwiek wierzytelno ci 
pieni nej Banku wobec Kredytobiorcy, Bank wystosuje do Kredytobiorcy 
Wezwanie Ostrzegawcze lub wezwanie do zap aty zaleg ej nale no ci, 
wyznaczaj c termin nie krótszy ni  14 (czterna cie) dni roboczych 
(„Wezwanie do Zap aty”). Bank informuje Kredytobiorc  w Wezwaniu do 
Zap aty o mo liwo ci  z enia,  w terminie 14 (czternastu)  dni  roboczych od 
dnia otrzymania Wezwania do Zap aty, wniosku o restrukturyzacj  
zad enia. 

8.1.1.2. Je eli Kredytobiorca opó ni si  z zap at  jakiejkolwiek Raty Kapita owej, raty 
odsetkowej albo Raty Kapita owo-Odsetkowej ponad 14 (czterna cie) dni 
i nie dokona w dodatkowym terminie sp aty wszystkich wymagalnych 
nale no ci pomimo wystosowania przez Bank Wezwania do Zap aty 
i  wyznaczenia  w  nim  dodatkowego  terminu  7  (siedmiu)  dni  pod  rygorem  
wypowiedzenia Umowy Kredytu - po bezskutecznym up ywie takiego 
dodatkowego  terminu  Bank  mo e  wypowiedzie  Umow  Kredytu  nie  
stanowi cej Umowy Kredytu Konsumenckiego w rozumieniu punktu 1.1.3.2. 
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tiret pierwszy niniejszego Regulaminu Kredytowego, w ca ci albo w cz ci 
z zachowaniem terminów wypowiedzenia. 

8.1.1.3. Bank ma prawo wypowiedzie  Umow  Kredytu, z wyj tkiem Umowy Kredytu 
Konsumenckiego w rozumieniu punktu 1.1.3.2. tiret pierwszy niniejszego 
Regulaminu Kredytowego, w ca ci albo w cz ci, z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia, je eli Kredytobiorca nie usun  Przypadku Ra cego 
Naruszenia  w  Wyznaczonym  Terminie,  pomimo  wystosowania  przez  Bank  
Wezwania Ostrzegawczego wraz z zagro eniem, e w razie braku usuni cia 
Przypadku Ra cego Naruszenia w Wyznaczonym Terminie Bank wypowie 
Umow  Kredytu. 

8.1.1.4. Poza przypadkami okre lonymi w pozosta ych Warunkach Kredytu, Bank 
mo e wypowiedzie  Umow  Kredytu w ca ci albo w cz ci z zachowaniem 
terminów wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia przez Bank, e istnieje 
zagro enie terminowej sp aty wykorzystanej cz ci Kredytu spowodowane 
co najmniej jedn  z nast puj cych okoliczno ci: 
a) pogorszeniem si  sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, 

w zakresie skutkuj cym utrat  przez Kredytobiorc  zdolno ci kredytowej, 
tak z punktu widzenia Zabezpiecze  Kredytu, jak i sp aty Kredytu, 

b) brakiem ustanowienia przez Kredytobiorc  lub brakiem spowodowania 
przez Kredytobiorc  ustanowienia przez osob  trzeci  Dozabezpieczenia, 
w terminie ustalonym przez Bank za danego przez Bank od 
Kredytobiorcy na zasadzie postanowie  punktu 4.1.1.2.(g) niniejszego 
Regulaminu Kredytowego, 

c) brakiem prawomocnego wpisu zgodnie z pierwsze stwem okre lonym 
w Umowie Kredytu do ksi g wieczystych którejkolwiek z hipotek, do 
których ustanowienia zobowi zuje Umowa Kredytu, w terminie 
wskazanym w Dokumentacji Kredytowej, je li Dokumentacja Kredytowa 
nie wskazuje terminu - w terminie 2 (dwóch) lat od Daty Wyp aty Kredytu 
lub jej pierwszej transzy, 

d) brakiem prawomocnego wpisu maj cej najwy sze pierwsze stwo 
hipoteki na Nieruchomo ci Kredytowanej nabywanej od Dewelopera 
w terminie okre lonym w Dokumentacji Kredytowej, 

e) uprawomocnieniem si  orzeczenia s du o odmowie wpisu do ksi gi 
wieczystej którejkolwiek z hipotek, do których ustanowienia zobowi zuje 
Umowa Kredytu, 

f) zaprzestaniem przez Kredytobiorc  terminowego regulowania swoich 
zobowi za , o ile postanowienia umów przewiduj cych takie 
zobowi zania nie uprawniaj  Kredytobiorcy do wstrzymania si  ze 
spe nieniem jego wiadczenia, 

g) zagro eniem Kredytobiorcy upad ci , wzgl dnie wszcz ciem na 
wniosek Kredytobiorcy post powania naprawczego albo uk adowego, 
mog cego obj  wierzytelno ci Banku, 

h) zaj ciem w toku post powania egzekucyjnego jakiegokolwiek rachunku 
bankowego Kredytobiorcy, wzgl dnie skierowaniem egzekucji s dowej 
lub administracyjnej w stosunku do przedmiotu Zabezpieczenia Kredytu, 

i) opó nieniem z zap at  ca ci lub cz ci jakiejkolwiek wierzytelno ci 
pieni nej Banku wobec Kredytobiorcy lub zaistnieniem jakiegokolwiek 
Przypadku Ra cego Naruszenia, o ile Kredytobiorca nie usun  
Przypadku Ra cego Naruszenia w Wyznaczonym Terminie, 

j) przeznaczeniem Kredytu na inny cel ni  okre lony w Umowie Kredytu, 
k) stwierdzeniem, e którekolwiek z o wiadcze  lub dokumentów z onych 

przez Kredytobiorc  we Wniosku Kredytowym lub Umowie Kredytu jest 
fa szywe, 

l) niewykonaniem przez osob  trzeci  w stosunku do Banku i Kredytobiorcy 
jakiegokolwiek zobowi zania zaci gni tego przez t  osob  wobec Banku 
w zwi zku z realizacj  Umowy Kredytu (a zw aszcza do ustanowienia na 
rzecz Banku któregokolwiek Zabezpieczenia Kredytu), mimo wezwania 
osoby trzeciej do niezw ocznego wykonania takiego zobowi zania, chyba 
e osoba ta nie ponosi odpowiedzialno ci za wykonanie zobowi zania, 

m)  niezaci gni ciem przez osob  trzeci  w stosunku do Banku 
i Kredytobiorcy jakiegokolwiek zobowi zania, którego zaci gni cie przez 
osob  trzeci  ma zapewni  Kredytobiorca, chyba e osoba ta nie ponosi 
odpowiedzialno ci za wykonanie zobowi zania. 

8.1.1.5. Okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzie ci) dni, a w razie zagro enia 
upad ci  Kredytobiorcy (punkt 8.1.1.3 (g) powy ej) 7 (siedem) dni. 

8.1.1.6. Je eli Kredytobiorca opó ni si  ponad 14 (czterna cie) dni z zap at  pe nych 
Rat Kapita owych, rat odsetkowych albo Rat Kapita owo-Odsetkowych 
Kredytu Konsumenckiego (w rozumieniu wskazanym w punkcie 1.1.3.2. tiret 
pierwszy niniejszego Regulaminu Kredytowego), za dwa okresy p atno ci, po 
uprzednim wystosowaniu przez Bank do Kredytobiorcy Wezwania - pod 
rygorem wypowiedzenia umowy - do Zap aty zaleg ych Rat lub ich cz ci 
i bezskutecznym up ywie wyznaczonego, dodatkowego terminu 7 (siedmiu) 
dni, liczonego od dnia otrzymania Wezwania do Zap aty - Bank mo e 
wypowiedzie  Umow  Kredytu  w  ca ci  albo  w  cz ci  z  30  (trzydziesto)  -
dniowym terminem wypowiedzenia.  

8.1.2. Inne mo liwo ci wypowiedzenia Kredytu przez Bank 
Niezale nie od poprzedzaj cych postanowie  punktu 8.1. [Wypowiedzenie Umowy 
Kredytu przez Bank] oraz pozosta ych przypadków okre lonych w Warunkach 

Kredytu, Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Kredytu we wszystkich 
przypadkach przewidzianych przez: 
a) obowi zuj ce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, 
b) postanowienia maj cego zastosowanie w odniesieniu do Kredytobiorcy 

Regulaminu Produktowego lub Regulaminu Zabezpiecze  (o ile taki zosta  
Kredytobiorcy dor czony).  

8.2. Wstrzymanie Wyp aty Kredytu z chwil  z enia przez Bank o wiadczenia o wypowiedzeniu 
W przypadku z enia przez Bank o wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu Bank jest 
uprawniony do wstrzymania si  z wyp at  niewyp aconej cz ci Kredytu a  do chwili up ywu 
terminu wypowiedzenia (wej cia w ycie wypowiedzenia Umowy Kredytu). 

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE  
9.1. Udzielenie zgody drugiej stronie 
 Gdziekolwiek Dokumentacja Kredytowa wymaga zgody drugiej strony na podj cie 

jakichkolwiek  czynno ci  przez  pierwsz  stron ,  druga  strona,  która  ma  udzieli  zgody,  nie  
odmówi takiej zgody bezpodstawnie oraz nie b dzie bezzasadnie wstrzymywa  wyra enia 
lub odmowy wyra enia takiej zgody.  

9.2. Wielo  Kredytobiorców 
 O ile pozosta e Warunki Kredytu nie stanowi  inaczej, je eli Umow  Kredytu zaci ga wielu 

Kredytobiorców, stosuje si  nast puj ce zasady: 
a)  za zobowi zania powstaj ce na podstawie i w zwi zku z zawarciem Umowy Kredytu 

Kredytobiorcy odpowiedzialni s  solidarnie, 
b)  do sk adania przez nich jakichkolwiek dyspozycji lub o wiadcze  na podstawie lub 

w wykonaniu Umowy Kredytu konieczne jest z enie zgodnego o wiadczenia woli 
Bankowi przez wszystkich Kredytobiorców, z zastrze eniem punktu I.29a Umowy Kredytu, 

c) ka dy Przypadek Naruszenia lub Ra cego Naruszenia przez któregokolwiek 
z Kredytobiorców skutkuje konsekwencjami prawnymi w stosunku do wszystkich 
Kredytobiorców.  

9.3. Wady Dokumentacji Kredytowej  
9.3.1. Niewa no  lub bezskuteczno  

 Je eli jakiekolwiek z postanowie  Dokumentacji Kredytowej oka  si  niewa ne lub 
bezskuteczne, ich niewa no  lub bezskuteczno  nie b dzie mia a wp ywu na wa no  
i skuteczno  pozosta ych postanowie  Dokumentacji Kredytowej, jak równie  na wa no   
i skuteczno  zobowi za  stron zwi zanych z udzieleniem Kredytu.  

9.3.2. Pozostanie w mocy 
9.3.2.1. Strony zgodnie postanawiaj , e je eli z kontekstu wynikaj cego 

z poszczególnych postanowie  Dokumentacji Kredytowej wynika, e maj  
one regulowa  wzajemne stosunki stron po Dacie Zwrotu, takie 
postanowienia pozostaj  w mocy równie  po wyga ni ciu Umowy Kredytu 
lub pozosta ej Dokumentacji Kredytowej.  

9.3.3. Uzupe nienie Dokumentacji Kredytowej 
 Strony postanawiaj , e w sytuacji opisanej w punkcie 9.3.1 [Niewa no  lub 
bezskuteczno ] powy ej podejm  odpowiednie dzia ania, aby Dokumentacja 
Kredytowa pozosta a w mocy i podejm  w dobrej wierze negocjacje celem 
sformu owania nowych postanowie , które b  mog y zast pi  te, które zosta y 
uznane za niewa ne lub bezskuteczne, nadaj c im mo liwie najbardziej zbli one 
brzmienie.  

9.4. Przelew praw  
9.4.1. Dopuszczalno  przelewu praw 
 Bank  mo e  przenie  swoje  prawa  wynikaj ce  z  Umowy  Kredytu  oraz  pozosta ej  

Dokumentacji Kredytowej, zarówno w ca ci, jak i w cz ci. Przelew praw, 
a w szczególno ci wierzytelno ci, nie wymaga zgody ani innej akceptacji 
Kredytobiorcy. Nie jest dopuszczalne przelanie roszczenia Kredytobiorcy 
o Udost pnienie Kredytu lub Wyp at  Kredytu. 

 Przelanie praw dotyczy  powinno równie  osoby nie b cej Kredytobiorc , co za 
tym idzie niepowi zanej  z  Bankiem, która jest  wspó cicielem aktywa,  na którym 
nast pi o zabezpieczenie Kredytu.  

9.4.2. Zakres podmiotowy cesjonariuszy 
 O ile pozosta e Warunki Kredytu nie stanowi  wyra nie inaczej, Bank mo e przenosi  
swoje prawa lub obowi zki wynikaj ce z Umowy Kredytu lub pozosta ej Dokumentacji 
Kredytowej na: 
a) inne banki, zarówno z siedzib  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii 

Europejskiej, jak i za granic , 
b) inne instytucje kredytowe lub finansowe (w czaj c zak ady ubezpiecze  oraz kasy 

zapomogowo-po yczkowe), 
c) firmy leasingowe oraz przedsi biorstwa zajmuj ce si  zawodowo windykacj  

nale no ci pieni nych, 
d) fundusze inwestycyjne, których przedmiotem dzia ania jest subpartycypacja 

w ekspozycji kredytowej innych instytucji (fundusze sekurytyzacyjne), 
e) pozosta e podmioty upowa nione do prowadzenia dzia alno ci w zakresie obrotu 

wierzytelno ciami.  
9.4.3. Przelew wierzytelno ci wymagalnych 
 Jakiekolwiek przewidziane Dokumentacj  Kredytow  ograniczenia zbywalno ci 

wierzytelno ci Banku wobec Kredytobiorcy lub osób trzecich (z wyj tkiem ogranicze  
indywidualnie wynegocjowanych) nie dotycz  wierzytelno ci wymagalnych, które 
mog  by  zbywane przez Bank w ka dym czasie.  

9.4.4. Poddanie si  egzekucji na rzecz nabywcy wierzytelno ci 
 W przypadku przelewu wierzytelno ci wynikaj cych z Umowy Kredytu na inny 

podmiot, Kredytobiorca zobowi zuje si  do poddania si  egzekucji na rzecz tego 
podmiotu.  
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9.5. Jurysdykcja 
 Wszystkie pieni ne i niepieni ne roszczenia (w czaj c w to spory dotycz ce wa no ci 

i skuteczno ci Dokumentacji Kredytowej) wynikaj ce z Dokumentacji Kredytowej lub 
pozostaj ce w zwi zku z Kredytem albo w zwi zku z Zabezpieczeniami Kredytu mog  by  
dochodzone przed s dami powszechnymi.  

9.6. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji  
9.6.1. Reklamacj  jest wyst pienie skierowane do Banku, w którym Kredytobiorca zg asza 

zastrze enia  dotycz ce  us ug  wiadczonych  przez  Bank,  w  formie  i  w  sposób  
okre lony poni ej. 

9.6.2. 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 – w Serwisie Telefonicznym pod numerem 22 4 680 680, w godzinach 

wskazanych na Stronie Internetowej Banku, niezale nie od posiadanego dost pu 
do Serwisu Telefonicznego opisanego w punkcie 9.7.8.2 poni ej, 

c) elektronicznie – poprzez formularz zg oszenia reklamacji dost pny na Stronie 
Internetowej Banku w zak adce „kontakt”. 

9.6.3. Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje si  rzetelno ci , wnikliwo ci , 
obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa 
i dobrych obyczajów. 

9.6.4. 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. 

9.6.5. 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. 
9.6.6. Reklamacja powinna zawiera : imi  i nazwisko oraz 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.  

9.6.7. 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  dostarczona poczt  elektroniczn . 

9.6.8. Od decyzji Banku, nieuznaj cej zasadno ci reklamacji, Kredytobiorcy przys uguje 
prawo odwo ania si  bezpo rednio do Banku w sposób przewidziany w punkcie. 9.6.2 
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 Finasowego 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). 

9.6.9. Organem sprawuj cym nadzór i kontrol  nad dzia alno ci  Deutsche Bank Polska S.A. 
jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

9.7. Internetowa Obs uga Kredytu oraz Serwis Telefoniczny 
9.7.1. Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu 

9.7.1.1. Kredytobiorca ma mo liwo  korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu. 
9.7.1.2. 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. 

9.7.1.3. 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 punktach 9.7.8.1. – 9.7.8.4  poni ej. 

9.7.1.4. Do dyspozycji, o których mowa w pkt. 9.7.1.3. powy ej nale : 
a) nadanie NIK, 
b) zmiana NIK, 
c) nadanie Kodu Dost pu, 
d) zmiana Kodu Dost pu. 

9.7.1.5. Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu wygasa najpó niej z chwil , gdy 
Kredytobiorca przestaje by  stron  Umowy Kredytu, do której niniejszy 
Regulamin Kredytowy ma zastosowanie lub ca  Kredytu zostanie 
sp acona lub po rezygnacji Kredytobiorcy z tej us ugi. 

9.7.2. Pakiet Uwierzytelniaj cy do Internetowej Obs ugi Kredytu oraz Serwisu Telefonicznego 
9.7.2.1. Informacja o NIK dost pna jest w Serwisie Telefonicznym.  
9.7.2.2. Bank mo e dokona  zmiany NIK na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy 

onej w Serwisie Telefonicznym. 

9.7.2.3. 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. 

9.7.2.4. 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. 

9.7.2.5. Kod Dost pu Kredytobiorca ustala samodzielnie z wykorzystaniem serwisu 
automatycznego (IVR) po dodatkowej weryfikacji to samo ci Kredytobiorcy. 

9.7.3. Zakres us ug w ramach Internetowej Obslugi Kredytu 
9.7.3.1. 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.  

9.7.3.2. Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest przez ca  dob , siedem dni w 
tygodniu, z zastrze eniem pkt. 9.7.3.3. poni ej. 

9.7.3.3. 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. 

9.7.3.4. Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest w polskiej, angielskiej  
i niemieckiej  wersji  j zykowej. 

9.7.3.5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania si  z Kredytobiorc  w ramach 
systemu udost pnionego do Internetowej Obs ugi Kredytu.  

9.7.4. Uwierzytelnienie Kredytobiorcy 
9.7.4.1. Do korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu niezb dna jest identyfikacja 

Kredytobiorcy za pomoc  numeru NIK oraz Kodu Dost pu. 
9.7.4.2. Ka dy z Kredytobiorców pos uguje si  indywidualnym Pakietem 

Uwierzytelniaj cym. 
9.7.4.3 Do weryfikacji Kredytobiorcy Bank mo e u  innych danych o Kredytobiorcy i 

Kredycie posiadanych przez Bank. 
9.7.5. Weryfikacja to samo ci Kredytobiorcy 

9.7.5.1. 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. 

9.7.5.2. 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. 

9.7.6. Bezpiecze stwo 
9.7.6.1.  Bank zapewnia bezpiecze stwo korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu z 

zachowaniem nale ytej staranno ci oraz przy wykorzystaniu w ciwych 
rozwi za  technicznych.  

9.7.6.2. 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. 

9.7.6.3. Kredytobiorca zobowi zany jest ka dorazowo sprawdza  prawid owo  
szyfrowanego po czenia internetowego przed u yciem NIK oraz Kodu 
Dost pu.  

9.7.6.4. 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. 

9.7.6.5. Szczegó owe informacje dotycz ce zasad bezpiecze stwa znajduj  si  w 
poradniku bezpiecze stwa zamieszczonym na Stronie Interentowej Banku. 

9.7.6.6. 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.  

9.7.6.7. 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.  

9.7.6.8. 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 Kredytowym 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. 
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9.7.6.9. Informacje dotycz ce plików Cookies znajduj  si  na Stronie Internetowej 
Banku. 

9.7.7. Odpowiedzialno  
9.7.7.1. Kredytobiorca zobowi zany jest do korzystania z Internetowej Obs ugi 

Kredytu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 
Wymaganiami Prawnymi.  

9.7.7.2. 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.  

9.7.8. Serwis Telefoniczny 
9.7.8.1. Kredytobiorcy mog  korzysta  z Serwisu Telefonicznego. 
9.7.8.2. 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. 

9.7.8.3. 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 pkt. 9.7.2.1. – 9.7.7.3. niniejszego 
Regulaminu Kredytowego.  

9.7.8.4. Bank zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizacji na no nikach 
elektronicznych rozmów telefonicznych dla celów dowodowych. 

      
 

Tre  niniejszego Regulaminu Kredytowego obowi zuje od dnia 10 listopada 2018r., za wyj tkiem 
punktów 9.7.1.1. – 9.7.8.4. dotycz cych Internetowej  Obs ugi Kredytu i Serwisu Telefonicznego, 
które obowi zuj  od dnia 22 pa dziernika 2018r. 


