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REGULAMIN DZIA ALNO CI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.  
dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2017 r.  
(obowi zuje od dnia 10 listopada 2018 r., za wyj tkiem § 10. dotycz cego Internetowej Obs ugi Kredytu i Serwisu Telefonicznego, który obowi -
zuje od dnia 22 pa dziernika 2018 r.) 

 
§ 1 DEFINICJE 

Bank – Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib  w Warszawie. 
Kredytobiorca – b ca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne, 
które zawar y z Bankiem Umow  Kredytu. 
Konsument – osoba fizyczna (lub osoby fizyczne) dokonuj ca czynno-
ci prawnej niezwi zanej bezpo rednio z jej dzia alno ci  gospodar-

cz  lub zawodow . 
Por czyciel – osoba zobowi zana na podstawie odr bnego o wiad-
czenia o por czeniu lub umowy por czenia do sp aty wierzytelno ci 
Banku w przypadku, gdy Kredytobiorca nie sp aci  jej w terminie 
oznaczonym w Umowie Kredytu. 
Klient – Konsument korzystaj cy z us ug Banku. 
Umowa Kredytu – umowa, na podstawie której Bank udzieli  Kredy-
tobiorcy Kredytu w celu niezwi zanym bezpo rednio z prowadzon  
dzia alno ci  gospodarcz  lub zawodow . 
Kredyt –po yczka konsumpcyjna (w tym po yczka zabezpieczona hi-
potek ). 
Wyp ata Kredytu – oznacza wyp at  przez Kredytobiorc  kwoty Kre-
dytu gotówkowo w kasie Banku (stanowi  „wyp at  gotówki” w ro-
zumieniu Wykazu Us ug Reprezentatywnych) lub przelew kwoty Kre-
dytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorc  w Umowie Kredytu 
lub wykorzystanie przez Kredytobiorc  ca ci lub cz ci Kredytu 
(stanowi cy „polecenie przelewu”, „polecenie przelewu wewn trz-
nego” lub „polecenie przelewu SEPA” w rozumieniu Wykazu Us ug 
Reprezentatywnych); Umowa Kredytu mo e przewidywa  szcze-
gólne zasady (sposób, tryb) Wyp aty Kredytu. 
Kredyt Konsumencki – produkt kredytowy udzielony na podstawie 
Umowy Kredytu w wysoko ci nie wi kszej ni  255.550,00 PLN albo 
równowarto ci tej kwoty w walucie innej ni  waluta polska, z zastrze-
eniem wy cze  i ogranicze  przewidzianych w Ustawie o Kredycie 

Konsumenckim; warto  kwoty Kredytu Konsumenckiego udzielo-
nego w walucie innej ni  PLN przelicza si  wed ug redniego kursu tej 
waluty og aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 
kwarta u poprzedzaj cego dzie  zawarcia umowy. 
Rata Kapita owa – oznacza cz  nale no ci g ównej (cz  kapita u 
Kredytu) podlegaj  sp acie w terminach okre lonych w Umowie 
Kredytu. 
Wykorzystana Kwota Kredytu – oznacza saldo zad enia z tytu u Kre-
dytu ustalane na koniec ka dego dnia. 
Ca kowita Sp ata Kredytu – sp ata przez Kredytobiorc  wszystkich zo-
bowi za  wzgl dem Banku wynikaj cych z Umowy Kredytu. 
Zad enie Przeterminowane – niesp acona w terminie kwota 
Rat/Raty Kapita owej lub kwota kapita u/cz ci kapita u Kredytu. 
W przypadku Kredytu w formie linii kredytowej lub limitu kredyto-
wego w rachunku, ze wzgl du na brak Rat Kapita owych, Zad enie 
Przeterminowane oznacza niesp acon  kwot  kapita u Kredytu lub 
jego cz ci w terminie wymagalno ci. 
Regulamin – niniejszy Regulamin dzia alno ci kredytowej Deutsche 
Bank Polska S.A. 
Tabela Prowizji i Op at – Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za 
inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób 
fizycznych - nie prowadz cych dzia alno ci gospodarczej. 

Wykaz Us ug Reprezentatywnych – wykaz us ug reprezentatywnych 
zawarty w rozporz dzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu us ug reprezentatywnych powi -
zanych z rachunkiem p atniczym lub aktach prawnych zmieniaj cych 
lub zast puj cych to rozporz dzenie, wydanych na podstawie 
art. 14f ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us ugach p atniczych. 
Wymagania Prawne - oznaczaj : (1) obowi zuj ce w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisy prawa, a tak e (2) postanowienia niniejszego Regu-
laminu. 
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 bezprzewo-
dowej i programów komputerowych oraz w ramach licencji udzielo-
nych przez producentów tych programów. 
IVR – oznacza serwis automatyczny dost pny w ramach Serwisu Te-
lefonicznego. 
Pakiet Uwierzytelniaj cy – oznacza zestaw narz dzi i metod stosowa-
nych przez Kredytobiorc  w celu skorzystania z Internetowej Obs ugi 
Kredytu oraz Serwisu Telefonicznego. W sk ad Pakietu Uwierzytelnia-

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 Kredy-
tobiorcy, cznie z NIK, dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu oraz 
Serwisu Telefonicznego. 
Serwis Bezpo redni – oznacza obs ug  bezpo redni  w miejscu wska-
zanym przez Bank do obs ugi Kredytobiorców. 
Serwis Telefoniczny - us uga oferowana przez Bank, która umo liwia 
Kredytobiorcy uzyskanie informacji oraz sk adanie dyspozycji przez 
telefon zgodnie z ustalonym zakresem obs ugi. Zasady tej obs ugi opi-
suje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Us ug Bankowo ci Telefo-
nicznej w Deutsche Bank Polska S.A. Dost p do obs ugi w ramach Ser-
wisu Telefonicznego mo liwy jest przy u yciu aparatu telefonicznego 
pracuj cego w trybie wybierania tonowego. 
Strona Internetowa Banku – oznacza publicznie dost pn  stron  in-
ternetow  (WWW) o adresie www.db.com/poland. 
Tabela Us ug – oznacza tabel  okre laj  rodzaje, zakres oraz szcze-
gó owy opis us ug wiadczonych przez Bank udost pnianych Kredy-
tobiorcy w poszczególnych kana ach obs ugi Kredytobiorcy. Tabela 
Us ug  zamieszczona jest na Stronie Internetowej Banku. Tabela 
Us ug nie stanowi za cznika do niniejszego Regulaminu. Zmiana Ta-
beli Us ug nie wymaga aneksu do Umowy Kredytu. Bank publikuje in-
formacj  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 Ob-

ugi Kredytu. Zmiany wchodz  w ycie w terminie wskazanym w ko-
munikacie, lecz nie wcze niej ni  w terminie 14 dni roboczych od daty 
publikacji komunikatu na Stronie Internetowej Banku. 
Wirtualny Oddzia  – oznacza udost pniony przez Bank kana  obs ugi 
Kredytobiorcy, wiadcz cy Serwis Telefoniczny oraz Serwis Bezpo-
redni. 

Powiadomienia – o wiadczenia woli lub wiedzy (wszelkie o wiadcze-
nia, wezwania, powiadomienia i zawiadomienia stron na podstawie 
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Umowy Kredytu lub w zwi zku z Kredytem) sk adane przez jedn  
stron  drugiej stronie. 
 

§ 2 OBOWI ZYWANIE REGULAMINU 
1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Kredytów udzielanych 

Konsumentom.  
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mog  zosta  dokonane w trybie 

przewidzianym w art. 384¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 

3. Przes ankami zmiany niniejszego Regulaminu s  nast puj ce 
okoliczno ci: 
a) zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa; 

zmiana Regulaminu na tej podstawie jest dopuszczalna w za-
kresie, w jakim nowe przepisy prawa modyfikuj  tre  zawar-
tej Umowy Kredytu albo nak adaj  na Bank obowi zek okre-
lonej modyfikacji jej tre ci, w tym w szczególno ci niestoso-

wania okre lonych jej postanowie , 
b) akty administracyjne i stanowiska urz dowe publicznych or-

ganów regulacyjnych, w tym w szczególno ci Prezesa Urz du 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finan-
sowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a 
tak e organów administracji, które mog  je zast pi  w przy-
sz ci; zmiana Regulaminu na tej podstawie jest dopusz-
czalna w zakresie, w jakim wskazane akty modyfikuj  tre  za-
wartej Umowy Kredytu albo nak adaj  na Bank obowi zek 
okre lonej modyfikacji jej tre ci, w tym w szczególno ci nie-
stosowania 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 s dowych i administracyjnych Unii Euro-
pejskiej podlegaj ce bezpo redniej implementacji lub wykona-
niu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto rozstrzygni -
cia arbitra bankowego; zmiana Regulaminu na tej podstawie 
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim wskazane orzeczenia lub 
akty modyfikuj  tre  zawartej Umowy Kredytu albo nak adaj  
na Bank obowi zek okre lonej modyfikacji jej tre ci, w tym 
w szczególno ci niestosowania okre lonych jej postanowie , 

d) wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej cych 
systemów informatycznych, a tak e innych systemów s cych 
do przesy ania, przetwarzania i magazynowania danych, maj -
cych wp yw na funkcjonowanie Umowy Kredytu. 

4. O zmianie niniejszego Regulaminu Bank poinformuje Kredytobior-
ców na pi mie. Kredytobiorca mo e wypowiedzie  Umow  Kre-
dytu w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania informacji 
o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie staje si  skuteczne z up y-
wem okresu 30 dni od z enia Bankowi o wiadczenia Kredyto-
biorcy. Do czasu up ywu terminu na z enie przez Kredytobiorc  

wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, jak równie  
w czasie trwania okresu wypowiedzenia Strony b  zwi zane Re-
gulaminem w jego dotychczasowej wersji. 

5. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Ko-
deksu cywilnego. 

6. Postanowienia Regulaminu znajduj  zastosowanie w zakresie nie-
uregulowanym Umow  Kredytu. W przypadku sprzeczno ci posta-
nowie  Regulaminu oraz Umowy Kredytu, Kredytobiorca oraz 
Bank s  zwi zani postanowieniami Umowy Kredytu. 

 
§ 3 FORMA UMOWY 

Dla zawarcia Umowy Kredytu pomi dzy Bankiem i Kredytobiorc  
oraz zmiany jej tre ci wymagana jest forma pisemna. Wymóg formy 

pisemnej jest zachowany równie  w przypadku sk adania o wiadcze  
woli zwi zanych z Umow  Kredytu przez Bank oraz Kredytobiorc  
w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe. 

wiadczenia sk adane w trybie, o którym mowa w zdaniu poprze-
dzaj cym wywo uj  skutki w ciwe dla formy pisemnej. 

 
§ 4 PROWIZJE I OP ATY 

1. Z tytu u udzielonego Kredytu Bank nalicza i pobiera prowizje 
i op aty okre lone w Tabeli Prowizji i Op at. 

2. Zmiany Tabeli Prowizji i Op at w okresie obowi zywania Umowy 
Kredytu mog  zosta  dokonane, w trybie przewidzianym w art. 
384¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Przes ankami zmiany Tabeli Prowizji i Op at s  nast puj ce oko-
liczno ci:  
a) zmiana cen wed ug wska ników cen towarów i us ug kon-

sumpcyjnych, obliczana wed ug metodologii G ównego 
Urz du Statystycznego (dalej: GUS) przy wykorzystaniu mie-
si cznych wska ników cen towarów i us ug konsumpcyjnych 
opublikowanych przez GUS, o co najmniej 0,1 punkt procen-
towy, w okresie od poprzedniej zmiany danej op aty lub pro-
wizji, nie wcze niej jednak ni  po up ywie 3 miesi cy od po-
przedniej zmiany danej op aty lub prowizji, 

b) zmiana wysoko ci kosztów ponoszonych przez Bank przy wy-
konywaniu danej czynno ci, której dotyczy dana op ata lub 
prowizja o co najmniej 0,1 punkt procentowy w okresie od 
poprzedniej zmiany danej op aty lub prowizji, nie wcze niej 
jednak ni  po up ywie 3 miesi cy od poprzedniej zmiany danej 
op aty lub prowizji, 

c) zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, orze-
czenia s dowe, akty wydawane przez Komisj  Nadzoru Finan-
sowego, Narodowy Bank Polski, Urz d Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów lub inne w ciwe urz dy lub organy admini-
stracji publicznej, o ile w zwi zku z ww. zmian  przepisów lub 
wydaniem orzeczenia lub aktu, wysoko  kosztów wykonywa-
nia danej czynno ci, której dotyczy op ata lub prowizja ulegnie 
zmianie o co najmniej 0,1 punkt procentowy w okresie od po-
przedniej zmiany danej op aty lub prowizji,  

z zastrze eniem, e wysoko  zmiany b dzie odzwierciedla  
zmian  parametru wynikaj cego z okoliczno ci powy ej wymie-
nionych. 

4. Zmiana Tabeli Prowizji i Op at mo e nast pi  równie  poprzez 
wprowadzenie do Tabeli Prowizji i Op at nowych op at lub prowi-
zji, b  poprzez uchylenie dotychczasowych op at lub prowizji 
w zwi zku w wprowadzeniem do oferty Banku nowych us ug lub 
produktów, niezale nie od zaistnienia przes anek okre lonych 
w §4 ust. 3. Wprowadzone do Tabeli Prowizji i Op at nowe op aty 
lub prowizje b  obowi zywa y wy cznie Kredytobiorców, któ-
rzy zawr  z Bankiem Umow  Kredytu po wprowadzeniu do Tabeli 
Prowizji i Op at nowych op at lub prowizji oraz tych którzy dobro-
wolnie skorzystaj  z wprowadzonych do oferty Banku nowych 
us ug lub produktów. 

5. O zmianie Tabeli Prowizji i Op at Bank poinformuje Kredytobior-
ców na pi mie. Kredytobiorca mo e wypowiedzie  Umow  Kre-
dytu w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania informacji 
o zmianie Tabeli Prowizji i Op at. Wypowiedzenie staje si  sku-
teczne z up ywem okresu 30 dni od z enia Bankowi o wiadcze-
nia 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 b  
zwi zane Tabel  Prowizji i Op at w jej dotychczasowej wersji. 
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§ 5 OPROCENTOWANIE KREDYTU 

1. Bank pobiera odsetki od Wykorzystanej Kwoty Kredytu w termi-
nach i wysoko ci oraz wed ug sta ej lub zmiennej stopy procen-
towej okre lonych w Umowie Kredytu. Stopa procentowa poda-
wana jest w stosunku rocznym, przyjmuj c rzeczywist  liczb  dni 
oraz, e rok liczy 365 dni. 

2. Odsetki od kwoty Kredytu naliczane s  od dnia Wyp aty Kredytu 
Kredytobiorcy, w formie okre lonej w Umowie Kredytu, do dnia 
poprzedzaj cego Ca kowit  Sp at  Kredytu. 

3. Ustalenie w Umowie Kredytu sta ej stopy procentowej oznacza, 
e do czasu Ca kowitej Sp aty Kredytu, Bank pobiera odsetki 

w niezmienionej wysoko ci procentowej, chyba e zostanie za-
warty pomi dzy Bankiem a Kredytobiorc  stosowny aneks do 
Umowy Kredytu. 

4. Warunki zmiany stopy procentowej Kredytu w razie stosowania 
zmiennej stopy procentowej okre la Umowa Kredytu. Zmiana 
wysoko ci stopy oprocentowania Kredytu nie wymaga aneksu do 
Umowy Kredytu. 

5. Wysoko  oprocentowania Kredytu w stosunku rocznym nie 
mo e przekracza  wysoko ci odsetek maksymalnych , o których 
mowa w art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.  

6. W przypadku, gdy wysoko  oprocentowania Kredytu wskazana 
w Umowie Kredytu w stosunku rocznym przekroczy wysoko  
odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego, wysoko  oprocentowania Kredytu pozosta ego do 
sp aty zostanie automatycznie obni ona do wysoko ci oprocen-
towania równego wysoko ci odsetek maksymalnych, zgodnie 
z art. 359 § 2² Kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 NIESP ACENIE KREDYTU W TERMINIE 

1. Niesp acenie przez Kredytobiorc  Raty Kapita owej, kapita u Kre-
dytu lub jego cz ci w terminach ustalonych w Umowie Kredytu 
lub – w przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu przez któr -
kolwiek ze stron Umowy Kredytu - w terminie wypowiedzenia 
Umowy Kredytu powoduje powstanie Zad enia Przetermino-
wanego. 

2. Z zastrze eniem punktu 5, od Zad enia Przeterminowanego 
Bank pobiera odsetki podwy szone w wysoko ci okre lonej 
w Umowie Kredytu. 

3. Warunki zmiany stopy procentowej odsetek od Zad enia Prze-
terminowanego okre la Umowa Kredytu. Zmiana wysoko ci 
oprocentowania Zad enia Przeterminowanego nie stanowi 
zmiany Umowy Kredytu. 

4. Wysoko  oprocentowania Zad enia Przeterminowanego 
w stosunku rocznym nie mo e przekracza  wysoko ci odsetek 
maksymalnych za opó nienie okre lonych w art. 481 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego. W przypadku, gdy wysoko  oprocentowania Zad enia 
Przeterminowanego w stosunku rocznym przekroczy wysoko  od-
setek maksymalnych za opó nienie, o których mowa w art. 481 § 2¹ 
Kodeksu cywilnego, wysoko  oprocentowania Zad enia Przeter-
minowanego zostanie automatycznie obni ona do wysoko ci opro-
centowania równego wysoko ci odsetek maksymalnych za opó nie-
nie, zgodnie z art. 481 § 2² Kodeksu cywilnego. 

5. Zad enie Przeterminowane liczone jest od dnia nast pnego po 
dniu, w którym sp ata kapita u Kredytu, Raty Kapita owej b  bra-
kuj cej cz ci kapita u Kredytu lub Raty Kapita owej mia a nast pi , 
je eli rodki pieni ne nie wp yn y tego dnia na rachunek Banku - 
do dnia poprzedzaj cego dzie  uznania rachunku Kredytu. 

6. Bank jest uprawniony na podstawie udzielonego przez Kredyto-
biorc  pe nomocnictwa do pobrania kwoty Zad enia Przeter-
minowanego z wp ywów na rachunek bie cy (pomocniczy) Kre-
dytobiorcy bez jego odr bnych dyspozycji. 

 
§ 7 KOLEJNO  ZASPAKAJANIA NALE NO CI PRZEZ BANK 

1. Wymagalne nale no ci Banku z tytu u Umowy Kredytu zaspoka-
jane s  w nast puj cej kolejno ci: 
1) Koszty s dowe oraz inne koszty egzekucyjne, 
2) Odsetki ustawowe, o ile s  wymagane, 
3) Op aty i prowizje, 
4) Odsetki naliczane od Zad enia Przeterminowanego, 
5) Odsetki zaleg e, 
6) Kwota niesp aconego kapita u (kapita  wymagalny), 
7) Odsetki bie ce, 
8) Kwota kapita u bie cego. 

2. W indywidualnych, udokumentowanych przypadkach, przed 
wszcz ciem post powania windykacyjnego, jak i w trakcie jego 
trwania, dopuszcza si  mo liwo  zmiany kolejno ci zaspokajania 
nale no ci Banku na wniosek Kredytobiorcy lub z inicjatywy 
Banku.  

 
§ 8 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Z zastrze eniem postanowie  Umowy Kredytu oraz obowi zków wy-
nikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawa, w szczególno ci 
Ustawy o Kredycie Konsumenckim i Ustawy Prawo Bankowe Umowa 
Kredytu mo e by  wypowiedziana przez ka  ze stron Umowy Kre-
dytu, zgodnie z zasadami opisanymi w punktach poni ej. 

2. Bank mo e wypowiedzie  Umow  Kredytu w ca ci lub w cz ci 
w przypadku stwierdzenia, e warunki udzielenia Kredytu nie zo-
sta y dotrzymane, b  gdy istnieje zagro enie terminowej sp aty 
Kredytu spowodowane: 
a) zaprzestaniem sp aty przez Kredytobiorc  zobowi za  wobec 

Banku wynikaj cych z Umowy Kredytu, 
b) zmniejszeniem si  warto ci ustanowionego zabezpieczenia 

Kredytu, a Kredytobiorca na danie Banku nie ustanowi  do-
datkowego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank, 

c) stwierdzeniem przez Bank, e z one przez Kredytobiorc  
wiadczenia lub dokumenty s  niezgodne ze stanem faktycz-

nym lub prawnym, 
d) pogorszeniem sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredyto-

biorcy, skutkuj cej utrat  zdolno ci kredytowej. 
3. W przypadku Kredytu nieb cego Kredytem Konsumenckim 

Kredytobiorca mo e wypowiedzie  Umow  Kredytu, je eli ter-
min sp aty Kredytu jest d szy ni  1 rok.  

4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu wymaga dla swej wa no ci 
formy pisemnej. 

5. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank wynosi 30 dni. 
W przypadku Kredytu b cego Kredytem Konsumenckim, udzielo-
nego w formie odnawialnej linii kredytowej, okres wypowiedzenia 
Umowy Kredytu przez Bank wynosi 2 miesi ce. 

6. Je eli Umowa Kredytu nie stanowi inaczej, okres wypowiedzenia 
Umowy Kredytu przez Kredytobiorc  wynosi 30 dni. 

7. Wraz z up ywem okresu wypowiedzenia Umowy Kredytu, ca  zo-
bowi za  Kredytobiorcy z tytu u Umowy Kredytu zostaje posta-
wiona w stan wymagalno ci, co jest równoznaczne z obowi zkiem 
sp acenia przez Kredytobiorc  ca ego zad enia - niezw ocznie po 
up ywie okresu wypowiedzenia. 
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8. Wypowiedzenie Umowy Kredytu jest równoznaczne z brakiem 
mo liwo ci wykorzystywania przez Kredytobiorc  niewykorzysta-
nych rodków z Kredytu od dnia dor czenia o wiadczenia o wy-
powiedzeniu Umowy Kredytu. Przez niewykorzystane rodki 
z Kredytu rozumie si  cz  kapita u Kredytu, która nie zosta a 
wyp acona Kredytobiorcy. 

 
§ 9 REKLAMACJE 

1. Reklamacj  jest wyst pienie skierowane do Banku, w którym 
Klient zg asza zastrze enia, dotycz ce us ug wiadczonych przez 
Bank, w formie i w sposób okre lony poni ej.  

2. Reklamacje, dotycz ce us ug wiadczonych przez Bank mog  by  
sk adane: 
a) pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska S.A.: Biuro Obs ugi Re-

klamacji, 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 Tele-
fonicznego opisanego w § 10 pkt 8 b) Regulaminu, 

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

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

4. Reklamacje rozpatrywane s  niezw ocznie, jednak e nie pó niej 
ni  w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank. 
Do zachowania powy szego terminu wystarczy wys anie przez 
Bank odpowiedzi na reklamacje przed jego up ywem. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo liwiaj -
cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 
30 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 dni od dnia otrzy-
mania reklamacji.  

6. Reklamacja powinna zawiera : imi  i nazwisko, Pesel Kredyto-
biorcy, 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 li-
wie niezw ocznie.  

7. O wyniku post powania reklamacyjnego Bank powiadomi w for-
mie papierowej lub za pomoc  innego trwa ego no nika informa-
cji. Na wniosek Kredytobiorcy odpowied  na reklamacj  mo e zo-
sta  przekazana poczt  elektroniczn . 

8. Od decyzji Banku, nieuznaj cej zasadno ci reklamacji, Kredyto-
biorcy przys uguje prawo odwo ania si  do Banku w sposób przewi-
dziany w pkt. 2 powy ej. Bank dokonuje wówczas powtórnego roz-
patrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygni cia 
post powania odwo awczego przez Bank, Kredytobiorcy przys u-
guje m. in.  prawo wyst pienia z wnioskiem o poreklamacyjne po-
st powanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego oraz prawo 
wyst pienia z powództwem przeciwko Bankowi do w ciwego  
miejscowo s du powszechnego. Jednocze nie Bank wskazuje, e 
Kredytobiorca mo e wyst pi  z wnioskiem o wszcz cie post powa-
nia w sprawie pozas dowego rozwi zania sporu do nast puj cych 
podmiotów uprawnionych:  

- Arbiter Bankowy, dzia aj cy przy Zwi zku Banków Polskich 
(www.zbp.pl), 

- Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). 
9. Organem sprawuj cym  nadzór i kontrol  nad dzia alno ci  

Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 

§ 10 INTERNETOWA OBS UGA KREDYTU ORAZ SERWIS  
TELEFONICZNY 

1. Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu: 
a) Kredytobiorcy maj  mo liwo  korzystania z Internetowej 

Obs ugi Kredytu. 
b) Uzyskanie dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu na-

st puje po otrzymaniu przez Kredytobiorc  Numeru Iden-
tyfikacyjnego Klienta („NIK”) oraz ustaleniu przez Kredyto-
biorc  Kodu Dost pu za po rednictwem Serwisu Telefo-
nicznego. 

c) Kredytobiorca mo e z  dyspozycje dotycz ce korzysta-
nia z Internetowej Obs ugi Kredytu w ramach Serwisu Te-
lefonicznego bez u ycia NIK oraz Kodu Dost pu, niezale -
nie od posiadanego dost pu do Serwisu Telefonicznego 
opisanego w punktach 8 a) - 8 d)  poni ej. 

d) Do dyspozycji, o których mowa w pkt. 1 c) powy ej nale : 
i. nadanie NIK, 

ii. zmiana NIK, 
iii. nadanie Kodu Dost pu, 
iv. zmiana Kodu Dost pu. 

e) Dost p do Internetowej Obs ugi Kredytu wygasa najpó -
niej z chwil , gdy Kredytobiorca przestaje by  stron  
Umowy Kredytu, do której niniejszy Regulamin ma zasto-
sowanie lub ca  Kredytu zostanie sp acona lub po rezy-
gnacji Kredytobiorcy z tej us ugi. 

2. Pakiet Uwierzytelniaj cy do Internetowej Obs ugi Kredytu 
oraz Serwisu Telefonicznego: 

a) Informacja o NIK dost pna jest w Serwisie Telefonicznym.  
b) Bank mo e dokona  zmiany NIK na podstawie dyspozycji 

Kredytobiorcy z onej w Serwisie Telefonicznym. 
c) Kredytobiorca mo e posiada  wy cznie jeden aktywny 

NIK oraz Kod Dost pu, które s  wykorzystywane do uwie-
rzytelnienia w Internetowej Obs udze Kredytu oraz Serwi-
sie Telefonicznym. 

d) Zablokowanie Kodu Dost pu w Serwisie Telefonicznym lub 
w Internetowej Obs udze Kredytu powoduje brak dost pu 
do Internetowej Obs ugi Kredytu oraz Serwisu Telefonicz-
nego. 

e) Kod Dost pu Kredytobiorca ustala samodzielnie z wyko-
rzystaniem serwisu automatycznego (IVR) po dodatkowej 
weryfikacji to samo ci Kredytobiorcy. 

3. Zakres us ug w ramach Internetowej Obslugi Kredytu: 
a) Zakres obs ugi wiadczony w ramach Internetowej Obs ugi 

Kredytu okre lony jest w ka docze nie obowi zuj cej Ta-
beli Us ug umieszczonej na stronie internetowej Banku,  

b) Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest przez ca  
dob , siedem dni w tygodniu, z zastrze eniem pkt. 3 c) po-
ni ej, 

c) Bank ma prawo dokonywania niezb dnych przerw w do-
st pie do Internetowej Obs ugi Kredytu w zwi zku konser-
wacj  lub modyfikacj  systemu lub z innych istotnych przy-
czyn niezale nych od Banku. Bank poinformuje Kredyto-
biorc  o planowanych przerwach niezw ocznie, jednak nie 
pó niej, ni  w dniu poprzedzaj cym dzie  planowanej 
przerwy. 
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d) Internetowa Obs uga Kredytu dost pna jest w polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej  wersji  j zykowej. 

e) Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania si  z Kredy-
tobiorc  w ramach systemu udost pnionego do Interneto-
wej Obs ugi Kredytu. 

4. Uwierzytelnienie Kredytobiorcy: 
a) Do korzystania z Internetowej Obs ugi Kredytu niezb dna 

jest identyfikacja Kredytobiorcy za pomoc  numeru NIK 
oraz Kodu Dost pu. 

b) Ka dy Kredytobiorca pos uguje si  indywidualnym Pakie-
tem Uwierzytelniaj cym.  

c) Do weryfikacji Kredytobiorcy Bank mo e u  innych da-
nych o Kredytobiorcy i Kredycie posiadanych przez Bank. 

5. Weryfikacja to samo ci Kredytobiorcy: 
a) Bank dokonuje weryfikacji to samo ci Kredytobiorcy na 

podstawie: 
i. aktualnego dokumentu  to samo ci, 

ii. danych posiadanych przez Bank, w tym podpisu Kre-
dytobiorcy, 

iii. Pakietu Uwierzytelniaj cego. 
b) W celu zapewnienia bezpiecze stwa Bank zastrzega sobie 

prawo do dodatkowej weryfikacji to samo ci Kredyto-
biorcy oraz potwierdzania o wiadcze  Kredytobiorcy, w 
tym przez kontakt telefoniczny / SMSowy pod numerem 
kontaktowym Kredytobiorcy. 

6. Bezpiecze stwo: 
a) Bank zapewnia bezpiecze stwo korzystania z Interneto-

wej Obs ugi Kredytu z zachowaniem nale ytej staranno ci 
oraz przy wykorzystaniu w ciwych rozwi za  technicz-
nych.  

b) 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. 

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

d) Kredytobiorca zobowi zany jest stosowa  si  do zalece  
Banku w zakresie zasad bezpiecze stwa Internetowej Ob-

ugi Kredytu. Kredytobiorca jest zobowi zany do zapew-
nienia adekwatnych i zgodnych z aktualnymi standardami 
rynkowymi rodków bezpiecze stwa zapewniaj cych bez-
pieczn  komunikacj  z Bankiem. W szczególno ci Kredyto-
biorca powinien zapewni  posiadanie zaktualizowanego 
oprogramowania antywirusowego oraz u ywanie najnow-
szej wersji przegl darki internetowej. 

e) Szczegó owe informacje dotycz ce zasad bezpiecze stwa 
znajduj  si  w poradniku bezpiecze stwa zamieszczonym 
na Stronie Internetowej Banku. 

f) Je eli Kredytobiorca podejrzewa mo liwo  wej cia w po-
siadanie lub ujawnienia osobom trzecim narz dzi wcho-
dz cych w sk ad Pakietu Uwierzytelniaj cego, zobowi -
zany jest w przypadku Kodu Dost pu – niezw ocznie zmie-
ni  Kod Dost pu na nowy.  

g) W przypadku czterokrotnego b dnego podania Kodu Do-
st pu podczas identyfikacji Kredytobiorcy za po rednic-
twem Internetowej Obs ugi Kredytu, nast puje automa-
tyczna blokada dost pu do Internetowej Obs ugi Kredytu. 
W razie zablokowania Kodu Dost pu  Kredytobiorca mo e 
go odblokowa  za po rednictwem Serwisu Telefonicz-
nego, nadaj c nowy Kod  Dost pu.  

h) Bankowi przys uguje prawo do zablokowania dost pu do 
Internetowej Obs ugi Kredytu w przypadku:  

i. wykorzystywania Internetowej Obs ugi Kredytu w 
sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub ob-
owi zuj cymi przepisami prawa,  

ii. 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 Inter-
netowej Obs ugi Kredytu przez osob  trzeci ,  

iii. korzystania przez Kredytobiorc  z aplikacji automaty-
zuj cych,  

iv. podejrzenia, e dane do  uwierzytelnienia Kredyto-
biorcy  (NIK, Kod Dost pu) zosta y ujawnione osobom 
nieuprawnionym. 

i) Informacje dotycz ce plików Cookies znajduj  si  na Stro-
nie Internetowej Banku. 

7. Odpowiedzialno : 
a) Kredytobiorca zobowi zany jest do korzystania z Interne-

towej Obs ugi Kredytu, zgodnie z postanowieniami niniej-
szego Regulaminu oraz wymaganiami prawnymi.  

b) Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za niewykonanie lub 
nienale yte wykonanie zobowi za  dotycz cych udost p-
nienia Internetowej Obs ugi Kredytu, je eli powodem nie-
wykonania lub nienale ytego wykonania tych zobowi za , 
jest si a wy sza. Przez si  wy sz  nale y rozumie  nadzwy-
czajne 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  umow-
nych. 

8. Serwis Telefoniczny: 
a) Kredytobiorcy mog  korzysta  z Serwisu Telefonicznego. 
b) Kredytobiorca uzyskuje dost p do Serwisu Telefonicznego 

po zaakceptowaniu regulaminu wiadczenia tej us ugi (Re-
gulamin Us ug Bankowo ci Telefonicznej w Deutsche Bank 
Polska S.A), w ramach serwisu Internetowej Obs ugi Kre-
dytu lub podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem 
Wirtualnego Oddzia u.  Zakres funkcjonalno ci wiadczony 
w ramach Serwisu Telefonicznego dost pny jest w ka do-
cze nie obowi zuj cej Tabeli Us ug zamieszczonej na Stro-
nie Internetowej Banku. 

c) W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Us ug Banko-
wo ci Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A., do dzia-
alno ci Serwisu Telefonicznego stosuje si  odpowiednio 

postanowienia § 10 pkt. 2 – 7  niniejszego Regulaminu.  
d) Bank zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizacji 

na no nikach elektronicznych rozmów telefonicznych dla 
celów dowodowych. 

 
§ 11 POWIADOMIENIA 

1. Dor czanie korespondencji 
a) Powiadomienia b  sk adane w formie pisemnej i dor -

czane przez jedn  stron  drugiej stronie: (1) do r k w a-
snych Kredytobiorcy oraz w przypadku Banku - pracowni-
ków 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 
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lub (3) poczt  kuriersk  - na nast puj ce adresy („Adres do 
Dor cze ”): 

i. do Banku - na adres siedziby Banku, 
ii. do Kredytobiorcy - na adres do korespondencji z za-

strze eniem pkt. 2 b). 
b) Powiadomienia o charakterze administracyjno-technicz-

nym, takie jak wyci gi kredytowe, a tak e inne Powiado-
mienia o stanie obs ugi Kredytu, w tym powiadomienia in-
formuj ce o zaleg ci w sp acie Kredytu, mog  by  dor -
czane Kredytobiorcy przez Bank tak e poczt  zwyk . 

c) Bank mo e dor cza  korespondencj  za pomoc  wszelkich 
innych rodków bezpo redniego lub po redniego porozu-
miewania si  na odleg  („Alternatywna Forma Powiado-
mie ”), 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 , w ciwej dla danego kana u komunikacji, okre-
laj c Alternatywn  Form  Powiadomie  i zakres jej sto-

sowania z zastrze eniem punktu d) poni ej. 
d) Wskazanie Alternatywnej Formy Powiadomie  nie wy -

cza skuteczno ci dor cze  dokonywanych na Adres do Do-
cze . Skuteczne dor czenie za pomoc  Alternatywnej 

Formy Powiadomie  nie wymaga równoleg ego dor cze-
nia Powiadomie  na Adres do Dor cze . Wskazanie kilku 
Alternatywnych Form Powiadomie  powoduje, e sku-
teczne jest dor czenie dokonane z u yciem którejkolwiek 
z nich. 

e) W przypadku wielo ci Kredytobiorców Bank, na zasadach 
okre lonych w niniejszym Regulaminie, mo e kierowa  ko-
respondencj  ze skutkiem dla wszystkich wspó kredyto-
biorców na jeden adres do dor cze  („Wspólny Adres do 
Dor cze ”) oraz jednej wspólnej Alternatywnej Formy Po-
wiadomie  („Wspólna Alternatywna Forma Powiado-
mie ”). 

f) Dodatkowo Kredytobiorca mo e sk ada  Bankowi Powia-
domienia za pomoc  udost pnionych przez Bank rodków 
bezpo redniego lub po redniego porozumiewania si  na 
odleg  („Alternatywne Kana y Sk adania Powiado-
mie ”). Alternatywne Kana y Sk adania Powiadomie  i za-
kres ich stosowania okre lone s  w ka docze nie obowi -
zuj cej Tabeli Us ug zamieszonej na Stronie Internetowej 
Banku.  

g) W sytuacji,  w której niniejszy Regulamin lub Umowa Kre-
dytu przewiduje dostarczenie przez Kredytobiorc  okre-
lonych dokumentów do Banku, Bank mo e da  przed-

stawienia orygina ów tych dokumentów, je eli jest to uza-
sadnione Wymaganiami Prawnymi lub niezb dne dla 
ochrony wa nych interesów Banku. 

2. Zmiana Adresu do Dor cze  
a) Kredytobiorca zobowi zuje si  ka dorazowo powiadamia  

Banko zmianie swojego Adresu do Dor cze . W razie wie-
lo 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 Kredyto-
biorc . Kredytobiorca dokonuj cy zmiany zobowi zany 
jest do poinformowania pozosta ych Kredytobiorców o 
dokonanej zmianie Adresu do Dor cze . 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. 

b) 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 nie-
podejmowania korespondencji pochodz cej od Banku pod 
Adresem do Dor cze , Bank mo e przes  tak  korespon-
dencj  na adres zameldowania Kredytobiorcy lub inny ad-
res, pod którym wed ug wiedzy Banku, Kredytobiorca 
przebywa 

 
§ 12 POSTANOWIENIA KO COWE I PRZEJ CIOWE 

1. Kredytobiorca jest zobowi zany do niezw ocznego informowania 
Banku o zmianach danych adresowych, w tym zmianie Adresu do 
Dor cze , a tak e zmianach danych osobowych podanych 
uprzednio Bankowi przez Kredytobiorc , niezb dnych do wyko-
nywania Umowy Kredytu . 

2. Kredytobiorca jest zobowi zany do wykorzystania Kredytu zgod-
nie z celem Kredytu, o ile zosta  on okre lony w Umowie Kredytu. 

3. Bank mo e uzale ni  przyznanie Kredytu od ustanowienia zabez-
pieczenia sp aty Kredytu, jak równie da  takiego zabezpiecze-
nia w trakcie trwania Umowy Kredytu, zgodnie z postanowie-
niami Umowy Kredytu. 

4. Warunki dotycz ce zabezpiecze  okre lone s  w Umowie Kredytu 
oraz dokumentach ustanawiaj cych zabezpieczenie sp aty Kre-
dytu, okre lonych w Umowie Kredytu. 

5.  O ile warunki Umowy Kredytu nie stanowi  inaczej, je eli 
Umow  Kredytu zawiera wielu Kredytobiorców,  ka dy z Kredy-
tobiorców ponosi solidarn  odpowiedzialno  za zobowi zania 
wynikaj ce z Umowy Kredytu.  

6. Bank ponosi odpowiedzialno  za wyrz dzone szkody oraz 
szkody zwi zane z niewykonaniem lub nienale ytym wykona-
niem zobowi zania z tytu u Umowy Kredytu zgodnie z powszech-
nie obowi zuj cymi przepisami prawa, w tym art. 415 i nast. oraz 
art. 471 i nast. ustawy Kodeks cywilny. 

7. Odpowiedzialno  Banku za szkody powsta e z powodu dzia ania 
lub zaniechania dzia ania podmiotów, którym Bank powierzy  nale-
yte wykonanie zobowi za  z tytu u Umowy Kredytu, wynika z po-

wszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, w tym z art. 415 
i nast. oraz art. 471 i nast. ustawy Kodeks cywilny.  

8. Wszelkie spory zwi zane z zawarciem lub wykonaniem Umowy 
Kredytu rozstrzygane b  przez s d powszechny w ciwy dla roz-
strzygania takich sporów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
prawa. 

9. Kredytobiorca i Bank niniejszym ustalaj , e rozstrzyganie wszel-
kich sporów wynik ych z Umowy Kredytu lub zwi zanych z Umow  
Kredytu poddaj  jurysdykcji s dów Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z pozas dowego trybu 
rozstrzygania sporów poprzez odwo anie do Bankowego Arbi-
tra u Konsumenckiego dzia aj cego przy Zwi zku Banków Pol-
skich z zastrze eniem, i  przedmiotem post powania mog  by  
wy cznie spory w zakresie roszcze  pieni nych z tytu u niewy-
konania lub nienale ytego wykonania przez Bank zobowi za  
wynikaj cych z Umowy Kredytu, których warto  przedmiotu 
sporu nie jest wy sza ni  kwota 8.000 PLN. 

11. Organem nadzoru w sprawie ochrony praw konsumentów jest 
Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia aj cy 
na podstawie przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsu-
mentów.  

 


