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Obowiązuje od 25..05.2018 r.  
    

    UUMMOOWWAA  KKRREEDDYYTTUU  GGOOTTÓÓWWKKOOWWEEGGOO NR ……………………  
 W dniu ……………pomiędzy PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000096937, kapitał zakładowy wynosi 331.881.673,77 złotych, w całości opłacony, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298, ……..……………… zwanym dalej 
Bankiem, 
-  w imieniu, którego działają1:  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
-  reprezentowanym przez osobę podpisującą niniejszą umowę w imieniu i na rzecz Banku zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem 1 
 a  
Panem(nią)  ………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania  ………………………………………………, PESEL: ………………………………… 
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości 
 zwanym(mi) dalej „Kredytobiorcą” została zawarta umowa o następującej treści: §1 
Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne na następujących w dniu zawarcia niniejszej umowy warunkach:  1. Całkowita kwota kredytu udzielonego przez Bank wynosi …………… złotych, (słownie złotych: …………………………………………………..) – 

kwota nie zawiera kredytowanych przez Bank opłat i prowizji których wysokość została określona w ust. 5 oraz składki ubezpieczeniowej 
określonej w ust. 6 (o ile takie występują). 2. Umowa kredytu obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia spłaty ostatniej raty określonej w harmonogramie spłaty wraz z należnymi Bankowi 
odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami, przy czym spłata w liczbie rat …………….. będzie następowała w następujących terminach:  
a)płatność pierwszej raty do dnia ……....,  b)płatność następnych rat do …………. dnia każdego miesiąca,  
c) płatność ostatniej raty do dnia …………….. 

3. Oprocentowanie kredytu wynosi....% w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi ….%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu, o której 
mowa w ust. 1 powyżej, w stosunku rocznym. 

4. Kwota odsetek należnych Bankowi wynosi ………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………..).                        5. Bank pobiera: 
a)opłatę przygotowawczą w wysokości ………….. złotych, (słownie złotych: ……………………………………………), która zostanie1/potrącona z 

kredytu1/skredytowana, b)prowizję w wysokości ………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………………..), która zostanie1/potrącona z 
kredytu1/skredytowana. 

6. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń, o których mowa w §3 wynoszą …………. złotych (słownie złotych: ………………………………………………..), w tym ………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………..) stanowiące 
równowartość składki ubezpieczeniowej za cały okres kredytowania, przy czym miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi  ………………….. 
złotych (słownie złotych: …………………………………………………..). Kwota została wyliczona przez Bank na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia umowy kredytu stawek i opłat. Poszczególne opłaty i stawki uiszczane są na rachunki właściwych urzędów, sądów i towarzystw 
ubezpieczeniowych. Wysokość stawek i opłat może ulec zmianie i za taką zmianę Bank nie ponosi odpowiedzialności.  

7. Koszty usług dodatkowych takich jak np. koszty związane z prowadzeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku  wynoszą …………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………………..). 
8. Całkowity koszt kredytu czyli łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji, odsetek  (suma kwot z ust. 4, 5, 6 i 7) z tytułu udzielonego kredytu wynosi …………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………..). 
9. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu określonej w ust. 1 i całkowitego kosztu kredytu 

określonego w ust. 8 kredytu wynosi ………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………..). 10.W przypadku, gdy kredyt nie zostanie uruchomiony w dniu zawarcia umowy, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (ust. 3), kwota odsetek 
(ust. 4), całkowity koszt kredytu (ust. 8), całkowita kwota do zapłaty (ust. 9) ulegną zmianie i ich wysokość zostanie określona w harmonogramie 
spłaty. Harmonogram spłaty kredytu zostanie przekazany Kredytobiorcy po uruchomieniu kredytu. §2 

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w terminach określonych w §1 ust 2, według harmonogramu spłaty kredytu, stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy, który Kredytobiorca otrzyma po uruchomieniu kredytu. 2. Spłaty będą dokonywane na rachunek PLUS BANK S.A. Oddział ………………, numer rachunku kredytowego:…………………… 
………………………….. 

3. Spłata kredytu dokonywana będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie z posiadanego przez Kredytobiorcę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego1 nr ………………………………. na rachunek kredytowy podany w ust.2. w formie polecenia 
zapłaty/automatycznego obciążenia rachunku. 1  §3 

1. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu nie jest wymagane/stanowi1:  
1)poręczenie wg prawa cywilnego złożone przez 1:  

…………………………………………………………………………………………………………………..            imię i nazwisko, adres zamieszkania Poręczyciela            ………………………………………………, PESEL: …………………, 
           Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości  2)blokada środków pieniężnych w kwocie …………… złożonych na rachunku w …………………,1 numer rachunku: …………………………, 

3)zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa:1 liczba:…………….., kwota:………………….., rodzaj:…………., numery:..........................................................., 
4)zastaw rejestrowy na papierach wartościowych emitowanych przez NBP: 1 

liczba:…………….., kwota:………………….., rodzaj:…………., numery:...........................................................,  5)zastaw rejestrowy na pojeździe:1.............................................., marka: ....................................., typ/model: ...................................., nr 
identyfikacyjny pojazdu: ..............................., rok produkcji: .....................  

6)cesja praw z polisy ubezpieczeń komunikacyjnych, 
7)przewłaszczenie pojazdu:1...................................., marka:.................................., typ/model:...................................., nr identyfikacyjny pojazdu: ....................., rok produkcji: ............................., 8)przewłaszczenie na obligacjach Skarbu Państwa1: 

liczba:…………..…, kwota:…………………, rodzaj:……………, numery:..........................................................,  
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  9)przewłaszczenie na papierach emitowanych przez NBP:1 liczba:…………….., kwota:…………………, rodzaj/typ:…………., numery ......................................................, 
10) pełnomocnictwo dla PLUS BANK S.A. do dysponowania środkami na rachunku bankowym nr …………………………………………., 

prowadzonym przez ………………………..,1 11) cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie,1 
12) Inne1 ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………  . 

                    Nazwa zabezpieczenia innego 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia żądanych przez Bank dokumentów związanych z dokonanym zabezpieczeniem. 3. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, utrzymaniem i zwolnieniem prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 
4. W przypadku, gdy zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przewłaszczenie na pojeździe Kredytobiorca lub inna osoba, który po przewłaszczeniu 

na Bank pojazdu używa tego pojazdu do czasu jego zwrotnego przewłaszczenia lub zbycia przez Bank w przypadkach określonych w umowie przewłaszczenia jest obowiązany ponosić we własnym zakresie wszelkie koszty, kary i opłaty wynikające z używania pojazdu, w tym takie jak 
opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z dróg, kary, mandaty. W przypadku nieuregulowania kwot z ww. tytułów Bank jest uprawniony według 
swojego wyboru do: a) przekazania stosownym instytucjom czy podmiotom danych im niezbędnych dla uzyskania (wyegzekwowania) zapłaty ww. kwot, 
       lub  

b) zapłaty ww. kwot i następnie ich potrącenia z pierwszych wpłat dokonanych przez Kredytobiorcę,    lub 
c) windykacji tych kwot w razie braku możliwości dokonania potrącenia zgodnie z pkt b).  

5.  Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy zajdą okoliczności wskazujące na brak zdolności kredytowej Poręczyciela/innej osoby udzielającej zabezpieczenia lub Poręczyciel/inna osoba udzielająca zabezpieczenia przedłoży Bankowi fałszywe dokumenty lub złoży nieprawdziwe 
oświadczenia, Bank jest uprawniony do żądania od Kredytobiorcy zmiany zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu lub ustanowienia 
dodatkowego zabezpieczenia.         §4  

1. Kredyt uruchamiany jest w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu po skutecznym ustanowieniu przez Kredytobiorcę prawnych zabezpieczeń jego spłaty z zastrzeżeniem ust.2.  
2. Jeżeli w okresie między zawarciem umowy kredytu, a uruchomieniem środków z kredytu zajdą okoliczności wskazujące niedotrzymanie przez 

Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub na brak zdolności kredytowej Kredytobiorcy lub Kredytobiorca przedłoży Bankowi fałszywe dokumenty lub złoży nieprawdziwe oświadczenia, Bank jest uprawniony do wstrzymania wypłaty kredytu oraz do dokonania rozwiązania umowy 
kredytu w drodze jej wypowiedzenia. Jeżeli w okresie między zawarciem umowy kredytu a uruchomieniem środków z kredytu zajdą okoliczności 
wskazujące na brak zdolności kredytowej Poręczyciela / innej osoby udzielającej zabezpieczenia lub Poręczyciel/ inna osoba udzielająca zabezpieczenia przedłoży Bankowi fałszywe dokumenty lub złoży nieprawdziwe oświadczenia, Bank jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
kredytu oraz wezwania Kredytobiorcy do zmiany zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 

3. Kwota kredytu zostanie przekazana zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy zawartą we wniosku o kredyt w formie wypłaty gotówki w kasie Banku1/ w formie przelewu środków na rachunek bankowy2 nr ……………………… w …………………………….. 
4. Z datą uruchomienia kredytu naliczane są odsetki według rocznej stopy oprocentowania określonej w umowie kredytu. Odsetki zwiększają 

sumę zadłużenia z tytułu kredytu i spłacane są łącznie z kolejnymi ratami kredytu. 5. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, przy czym oprocentowanie nie może być wyższe niż wysokość odsetek 
maksymalnych, określonych  zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

6. W trakcie trwania umowy kredytu Bank może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie kredytu, przekazując Kredytobiorcy w terminie 14 dni przed kolejną datą spłaty raty kredytu nowy harmonogram spłaty rat wraz z odsetkami naliczonymi według obniżonej lub podwyższonej stopy 
procentowej.   
Kredytobiorca, który nie godzi się na spłatę kredytu według podwyższonej stopy procentowej, ma prawo do rozwiązania umowy kredytu w trybie natychmiastowym  pod warunkiem, że  
1) złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków, oraz 
2) spłaci całość zadłużenia z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi kosztami. Za datę rozwiązania umowy przyjmuje się dzień, w którym spełnione zostały łącznie warunki o których mowa w ust.6. Rozwiązanie umowy nie 
może przypadać później niż data wprowadzenia zmian.  
Jeżeli Kredytobiorca nie zdecyduje się na powyższe rozwiązanie, nowa stopa oprocentowania wprowadzona przez Bank stanie się dla stron obowiązująca. 

7. Bank może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie kredytu, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przyczyn: 
1) zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych: stopy referencyjnej, stopy lombardowej lub stopy depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowanych przez Narodowy Bank Polski,  
2) zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu któregokolwiek z następujących wskaźników: oprocentowania pożyczek na 

polskim rynku międzybankowym (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 1Y) publikowanych w serwisie informacyjnym Reuters w ostatnim dniu roboczym miesiąca,  
3) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,1 punktu procentowego, 

8. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych w ust. 7 Bank jest uprawniony do zmiany stopy procentowej w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 4 punktów procentowych. 
9. O zmianach wskazanych w ust.6 Poręczyciele są powiadamiani pisemnie, przy czym ww. obowiązek powiadamiania nie dotyczy innych niż 

Poręczyciele  osób udzielających zabezpieczenia spłaty kredytu.  10. O zmianach oprocentowania wynikających ze zmiany wysokości odsetek maksymalnych, określonych zgodnie z Kodeksem cywilnym, Bank 
nie ma obowiązku informowania Kredytobiorcy/ Poręczycieli jeśli zmiana ta nie wpływa na zmianę oprocentowania kredytu udzielonego na 
podstawie niniejszej umowy.  . Wysokość odsetek  maksymalnych  Bank podaje w Tabeli. 11. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy o kredyt w wyniku zmian wysokości odsetek maksymalnych oprocentowanie kredytu: 
a) będzie wyższe niż odsetki maksymalne – obowiązuje oprocentowanie w wysokości odsetek maksymalnych, 
b) będzie niższe niż odsetki maksymalne, obowiązuje oprocentowanie w wysokości określonej w umowie, z zastrzeżeniem lit. a) i ust. 5. 12. Kredytobiorca oświadcza, że: 
a) jest mu znane oraz wyjaśnione przez Bank ryzyko zmiany stopy procentowej, polegającej na tym, że w przypadku wzrostu stopy 

procentowej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, b)  w momencie ubiegania się o kredyt otrzymał od Banku  dokument „Informacja dla Wnioskodawców o ryzyku i skutkach związanych ze 
zmienną stopą procentową dla Kredytu gotówkowego i  zmianą cen rynkowych zabezpieczeń”, 

c) jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka wzrostu oprocentowania i je akceptuje. §5  
1. Zadłużenie z tytułu kredytu zostanie spłacone zgodnie z harmonogramem spłaty rat, o którym mowa w §2 ust.1. 
2. W przypadku spłaty kredytu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez PLUS BANK S.A., Kredytobiorca składa niniejszym dyspozycję stałego zlecenia dokonywania spłat rat kredytu w kwotach i terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu za 

pośrednictwem tego rachunku w formie automatycznego obciążania rachunku1.  3. Dniem zapłaty raty jest data wpływu raty na rachunek kredytowy Banku, o którym mowa w §2 ust.2. §6  
1. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu wcześniej niż przewiduje harmonogram bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Banku. W przypadku całkowitej spłaty kredytu Bank naliczy odsetki do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty włącznie. 
2. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu strony ustają, że dokonana wpłata zostanie rozliczana w następujący sposób: 
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a)kwota odpowiadająca wysokości najbliżej wymagalnej raty kredytu zostanie przeznaczona na jej spłatę w dniu wymagalności raty, 
b)pozostała kwota wpłaty w dniu jej dokonania pomniejszy zadłużenie Kredytobiorcy z tytułu kapitału. W wyniku powyższego działania okres kredytowania nie ulega skróceniu, natomiast wysokość pozostałych do spłaty rat ulega obniżeniu. 

3. Brak zgody Kredytobiorcy na działanie o którym mowa w ust.2 wymaga złożenia przez Kredytobiorcę odrębnej dyspozycji w terminie 3 dni przed 
dokonaniem spłaty i podpisania aneksu do umowy kredytu. 4. Kredytobiorca, w trakcie obowiązywania umowy kredytu, ma prawo do otrzymania w każdym czasie i na jego wniosek, bezpłatnego 
harmonogramu spłaty.     

5. Za wcześniejszą spłatę kredytu, o której mowa w ust.1 - 2, Bank nie pobiera prowizji.  §7 
1. W razie powstania zaległości w spłacie kredytu spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty w kwotach niższych niż określono w 

harmonogramie, Bank naliczy: a)przy kredytach krótkoterminowych - odsetki od zaległego kapitału liczone od dnia następnego po upływie daty wymagalności spłaty raty 
kredytu do dnia zapłaty, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w Kodeksie cywilnym. Wysokość odsetek  
maksymalnych za opóźnienie Bank podaje w Tabeli,  b)przy kredytach długoterminowych - odsetki od należności przeterminowanych od dnia następnego po upływie daty wymagalności spłaty raty 
do dnia jej zapłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w Kodeksie cywilnym. Wysokość odsetek  maksymalnych 
za opóźnienie  Bank podaje w Tabeli.  2. Roczna stopa oprocentowania należności przeterminowanych na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi …......%. 

3. Bank wezwie Kredytobiorcę do zapłaty należności przeterminowanych wraz z odsetkami, o których mowa w ust.1. z zastrzeżeniem ust.4. 
W przypadku powstania należności przeterminowanych Bank zalicza spłatę raty kredytu w następującej kolejności na:  a) odsetki od najstarszej zaległej raty,  
b) kapitał najstarszej raty zaległej,  
c) odsetki od kolejnej raty zaległej,  d) kapitał kolejnej zaległej raty,  
e) opłaty dodatkowe,  
f) odsetki od należności przeterminowanych. 4. Bank wezwie Kredytobiorcę do zapłaty należności przeterminowanych w przypadku, gdy ich łączna wysokość przekroczy kwotę zwaną dalej 
Granicą Monitu.  

5. Wysokość kwoty Granicy Monitu określana jest w Komunikacie Prezesa Zarządu Banku. Bank jest uprawniony do zmiany kwoty Granicy Monitu, z uwzględnieniem jednego lub wszystkich jednocześnie poniższych czynników: kredytobiorcy, rodzaju produktu, etapu spłaty należności 
przeterminowanych.  

6. W przypadku uchybienia postanowieniom umowy kredytu w zakresie zasad i terminu spłaty kredytu, informacja o każdej istniejącej należności przeterminowanej, nawet w wysokości niższej niż Granica Monitu, będzie przekazana do zasobów Bazy Informacji prowadzonej przez Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. 

7. Nieotrzymanie przez Kredytobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych, w każdym przypadku, nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec Banku. 
8. O opóźnieniu w spłacie kredytu przez Kredytobiorcę Bank powiadomi niezwłocznie w formie pisemnej dłużnika/dłużników Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu z tym, że nie dotyczy to należności przeterminowanej do Granicy Monitu. 9.W przypadku niewykonywania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy, Bank może obciążyć Kredytobiorcę ponoszonymi w 
związku z tym kosztami monitów określonymi w „Taryfie”, które na dzień zawarcia umowy kredytu wynoszą ……………. złotych (słownie: złotych …………….) za każdy monit. Bank może wysłać do Kredytobiorcy nie więcej niż 3 monity w okresie jednego miesiąca, przy 
czym monity te mogą dotyczyć różnych obowiązków Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytu. Monit dotyczący tego samego obowiązku 
Kredytobiorcy wynikającego z umowy kredytu, wysyłany jest po raz kolejny po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie danego obowiązku, jaki został zawarty w poprzednim monicie.   
Wysokość ww. kosztów podlega aktualizacji zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą”. §8 

1. „Regulamin udzielania kredytów gotówkowych osobom fizycznym przez PLUS BANK S.A.”, zwany dalej „Regulaminem”, wszelkie oświadczenia 
składane przez Kredytobiorcę w związku z udzielonym kredytem, umowy zawarte w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu oraz 
wszelkie inne załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną jej część.  2. Kredytobiorca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią „Regulaminu”. 

§9 
1. W czasie obowiązywania umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić - na żądanie Banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. 
2. Kredytobiorca oświadcza, iż bez dodatkowego wezwania ze strony Banku zobowiązuje się dostarczać Bankowi w okresie obowiązywania 

umowy kredytu dokumenty potwierdzające źródła jego dochodu, po upływie okresu, na który została zawarta umowa o pracę stanowiąca podstawę do podjęcia decyzji kredytowej. 
3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, jeżeli w okresie jego spłaty nastąpią - według 

oceny Banku - niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku związane ze spłatą udzielonego kredytu. §10 
1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może  obniżyć kwotę  przyznanego kredytu  lub wypowiedzieć umowę kredytu  z zastrzeżeniem treści ust.2. 
2. W razie opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat kredytu Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę 

przyznanego kredytu, wyłącznie po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.  
3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 30 dni i ma zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia przez Kredytobiorcę 

kredytu o terminie spłaty dłuższym niż rok. 4. Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia umowy Bank - z zastrzeżeniem postanowień §7 - będzie naliczał od całej kwoty 
niespłaconego kredytu odsetki w wysokości przewidzianej dla należności przeterminowanych. 

5. Po upływie okresu wypowiedzenia kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres wykorzystania kredytu, a Bank ma prawo dochodzenia zaspokojenia swoich roszczeń z ustanowionych 
zabezpieczeń. §11 

Bank zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty należności przeterminowanych przysługujących Bankowi ze środków własnych Kredytobiorcy 
zgromadzonych w Banku bez jego dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami Kredytobiorcy z wyjątkiem przypadków, gdy możliwość 
potrącenia jest wyłączona przez przepisy prawa. §12 
1. Kredytobiorca potwierdza prawdziwość i wiarygodność danych podanych w niniejszej umowie kredytu oraz w dokumentach przedłożonych 

Bankowi celem podjęcia decyzji kredytowej i wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Bank dla celu określonego w niniejszej umowie, jak również wykorzystanie ich przy zawieraniu przez Bank z Kredytobiorcą innych umów, w tym dotyczących innych produktów Banku. 
2. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że przedłożenie fałszywych dokumentów lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń mogących narazić 

Bank na straty, stanowi niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu i może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. 
 parafka Kredytobiorcy  



 4

3. Kredytobiorca zobowiązuje się powiadomić Bank o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i miejsca pracy swojego (oraz 
poręczycieli) w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.  4. Bank może dokonać zmiany w systemie informatycznym danych dotyczących adresu zamieszkaniai miejsca pracy Kredytobiorcy oraz jego 
telefonów kontaktowych, gdy dane te zostały pozyskane podczas telefonicznego kontaktu z Kredytobiorcą, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. 

5. Kredytobiorca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Bank stosuje taki system informatyczny, w którym zmiany, w zakresie opisanym w ust.3 oraz inne ujawnione przy innych umowach skutkują wprowadzeniem ich do wszystkich umów, z których korzysta Kredytobiorca/Poręczyciel.  §13 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności. §14 
1. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą” obowiązującą w dniu wykonania 

czynności. 2. Bank, w trakcie trwania umowy, może zmienić stawki opłat i prowizji określone w Taryfie w zakresie: 
1) obniżenia opłat lub prowizji, uzupełnienia o opłaty lub prowizje od nowych/zmodyfikowanych usług lub czynności bankowych – w każdym 

czasie, 2) podwyższenia opłat lub prowizji, w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności: 
a) zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do wykonywania umowy w 

zakresie opłat lub prowizji pobieranych na rzecz organów administracji państwowej, samorządowej i sądów lub w zakresie nowych czynności lub nowej formy wykonywania takiej usługi przez ww. podmioty, proporcjonalnie do wzrostu w takiej sytuacji faktycznych 
kosztów ponoszonych przez Bank, 

b)  wzrostu faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usługi na podstawie umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów, 
c) wzrostu stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,1 punktu procentowego, 

przy czym zmiana którejkolwiek pozycji w Taryfie następuje proporcjonalnie do wzrostu kosztów ponoszonych przez Bank i nie więcej niż 100% w stosunku do dotychczasowej wysokości pozycji w Taryfie. 
3. O każdej zmianie w „Taryfie” w zakresie dotyczącym umowy kredytu, Bank powiadomi Kredytobiorcę w formie pisemnej. 
4. W przypadku braku akceptacji zmian w „Taryfie” Kredytobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie „Taryfy”. §15 
1. Bank przekazuje pisemne rozliczenie spłaty kredytu w terminie 14 dni od dnia spłaty całej kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz opłatami,  prowizjami i innymi kosztami.  
2. W przypadku ustalenia „Polecenia Zapłaty” jako formy płatności rat kredytu Bank jest uprawniony do zwolnienia całości lub wybranych przez 

Bank zabezpieczeń spłaty kredytu po upływie 45 dni od daty ustalonej jako data spłaty całości kredytu. 3. W przypadku odwołania przez Kredytobiorcę „Polecenia Zapłaty” ustalonego jako formę spłaty rat kredytu i powstania z tego tytułu zadłużenia w 
spłacie kredytu: 
a)Bank przekaże Kredytobiorcy nowe pisemne rozliczenie kredytu w terminie 14 dni od dnia ostatecznej spłaty całości kredytu wraz z odsetkami oraz opłatami i prowizjami i innymi kosztami  uwzględniającymi opóźnienie w spłacie w wyniku odwołania „Polecenia Zapłaty”, 
b)Bank dokona wszelkich czynności niezbędnych do zwolnienia istniejących zabezpieczeń spłaty kredytu w terminie nie dłuższym niż 45 dni od 

daty spłaty całości zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku, chyba że przepisy prawa określają inne dłuższe terminy. 4. Strony umowy ustalają, że kredyt uważa się za spłacony, jeżeli stan zadłużenia po spłacie kapitału, odsetek, naliczonych opłat, prowizji i 
kosztów poniesionych przez Bank w imieniu Kredytobiorcy w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań z niniejszej umowy wynosi „0” albo jeżeli na rachunku kredytowym wystąpi nadpłata lub niedopłata z powyższych tytułów w wysokości łącznej nieprzekraczającej 
kwoty Granicy Monitu podanej w Komunikacie Prezesa Zarządu. §16 

1.Administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A 
zwany dalej „Bankiem”.  

2.Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.  
3.Dane osobowe Kredytobiorcy w Banku będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów:  

1)statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyk, 2)archiwizacji,  
3)podjęcia działań związanych z zawarciem, realizacją i wykonaniem Umowy, 
4)dochodzenia roszczeń, 5)zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  
6)udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, reklamacje lub skargi związane ze złożonym wnioskiem lub danymi Kredytobiorcy, 
7)sprzedaży produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw,  8)działań marketingowych podejmowanych przez Bank samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. 

4.Dane osobowe Kredytobiorcy oraz dane o jego zobowiązaniach wynikających z umów dotyczących czynności bankowych mogą być 
przekazywane następującym podmiotom: 1)podmiotom przetwarzającym na zlecenie Banku w związku z czynnościami realizowanymi w imieniu Banku, 

2)Biuru Informacji Kredytowej, 
3)biurom informacji gospodarczej,  4)instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017.1876 t.j. z późn. zm.), 
5)firmom windykacyjnym, którym przekazywane będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych wierzytelności Banku – lista podmiotów, z 

którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań windykacyjnych dostępna jest w placówkach Banku, 6)podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
5.Podstawą prawną przetwarzania danych Kredytobiorcy będzie: 

1) udzielona zgoda, 2) niezbędność do wykonania umowy,  
3) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
4) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Kredytobiorcy. 

6.Dane osobowe Kredytobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich przez Bank. 
7.Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017.1876 t.j. z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 

zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.  
8.Dane osobowe Kredytobiorcy będą przetwarzane przez Bank przez okres, który jest uzależniony od okresu realizacji umowy, w tym przez okres dochodzenia roszczeń, czy okres przetwarzania danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A.  
9.Kredytobiorca potwierdza, że:  

1)otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, 2)uzyskał od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości dotyczących zaciąganego zobowiązania kredytowego, 
3)ma pełną świadomość ryzyka zawiązanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, 

10.Kredytobiorca ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody/wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych osobowych Kredytobiorcy, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem 
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11.  Kredytobiorca                                                                            
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu jego zobowiązań wynikających z umowy w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy 
ryzyka kredytowego oraz wyraża zgodę, aby przetwarzane na dzień niniejszego oświadczenia przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, dotyczące go informacje stanowiące tajemnicę bankową były przetwarzane przez wyżej wymienione instytucje w 
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 
Brak wyrażenia zgody może w przyszłości skutkować brakiem możliwości oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, a w efekcie brakiem możliwości udzielenia w przyszłości kredytu. 

12.Kredytobiorca ma prawo do: 
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 2) sprostowania swoich danych osobowych,  
3) żądania uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
4) usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,  5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, 
6) przeniesienia swoich danych osobowych. 

13.Kredytobiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody1: a) na przystąpienie do Promocji „Bonus Plus2” dla klientów Polkomtel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Konstruktorska 4 (zwanego dalej 
Polkomtel Sp. z.o.o./Cyfrowego Polsatu S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a (zwanego dalej Cyfrowy Polsat S.A. )1, 

b) na przekazywanie pomiędzy Bankiem a Polkomtel Sp. z o.o. danych Abonenta oraz Uczestnika Promocji niezbędnych do realizacji Promocji, a także na przesłanie na podany przeze niego numer telefonu do bonusa potwierdzenia aktywacji Promocji/ na przekazywanie 
pomiędzy Bankiem, a Cyfrowym Polsatem S.A. danych Abonenta oraz Uczestnika Promocji niezbędnych do realizacji Promocji,1.  

Zakres przetwarzanych danych: CIF Klienta, PESEL, wartość abonamentu, wartość naliczonego Bonusu Plus2, okres naliczania Bonusu Plus2, numer identyfikacyjny produktu lub podproduktu w Banku w celu naliczania Bonusu Plus2, oraz datę pierwszego przystąpienia do Promocji, a w 
przypadku przystąpienia do Promocji dla klientów Polkomtel Sp z o.o. dodatkowo nr telefonu zgłoszony do Promocji. 
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał korzystanie z Promocji „Bonus Plus 2”. §17 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 
cywilnego.  2. Konsument ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem. 
Szczegółowe informacje o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego i zasadach postępowania dostępne są na stronie internetowej 
Związku Banków Polskich pod adresem  zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy. 3. W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00-950 Warszawa, Plac 
Powstańców Warszawy 1 z zastrzeżeniem, że w sprawach indywidualnych konsumenci zwracają się do miejskich i powiatowych rzeczników 
konsumenta, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego w Banku spór między osobą fizyczną a Bankiem może być zakończony w 
drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym określonego w ustawie z dnia 5 
sierpnia 2015 r. z późniejszymi zmianami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania oraz opłat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl. 

5. W przypadku sporu Klient Banku może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o działalności Sądu Polubownego, zasadach postępowania i opłatach są dostępne na stronie www.knf.gov.pl. §18 
1. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Bank zwróci poniesione przez Kredytobiorcę koszty udzielanego kredytu, za wyjątkiem kosztów poniesionych przez niego na rzecz 

organów administracji publicznej.  
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie winno być złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na adres Oddziału PLUS BANK S.A.  .........................................................................................z zastrzeżeniem, 

że dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Liczy się data stempla pocztowego. 
3. W przypadku uruchomienia środków z kredytu Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy   w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poprzez  złożenie „ Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić Bankowi w terminie 

określonym w ust.5 kwotę wypłaconego przez Bank kredytu powiększoną o kwotę należnych Bankowi odsetek, zgodnie z ust.4  
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu liczonych od całkowitej kwoty kredytu Kwota należnych Bankowi odsetek dziennych wynosi 

…………..złotych (słownie złotych:……………………………………………..). 
5. Zwrotu kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami Kredytobiorca powinien dokonać w terminie 30 dni od dnia złożenia „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. 
6. W przypadku jeśli Kredytobiorca nie dokona zwrotu kwoty, o której mowa w ust.3 w terminie określonym w ust.5 cała kwota kredytu wraz z 

odsetkami staje się wymagalna.  §19 
Kredytobiorca oświadcza, że:  
1. jest mu wiadomym, że Bank stosuje dla obsługi rozliczeń, w tym przelewów i „Poleceń Zapłaty”, taki system informatyczny, który weryfikuje dane w zakresie poprawności numeru rachunku w standardzie NRB, nie identyfikuje zaś zgodności nazw osób (danych osobowych) z 

numerami rachunków bankowych. 
2. wyraża zgodę na stosowanie wskazanego wyżej systemu informatycznego dla celów rozliczeń, w tym do dokonywania przelewów i „Poleceń Zapłaty”.  
3. zwalnia Bank z odpowiedzialności w przypadku składania przez Kredytobiorcę błędnych dyspozycji przelewów, błędnych danych w „Zgodzie na 

obciążanie rachunku ”w zakresie oznaczeń w danych osobowych i przypisanych im przez Kredytobiorcę numerach rachunków bankowych, nawet przypadkowo.  §20 
Kredytobiorca rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej.1 §21 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Banku i Kredytobiorcy.  
Kredytobiorca oświadcza, że:  a) przed podpisaniem umowy o kredyt otrzymał „Formularz informacyjny dot. kredytu konsumenckiego, 

b) wyraża zgodę na udostępnienie Regulaminu, „Regulaminu przyjmowania skarg Klientów w PLUS BANK S.A.” (zwanego dalej 
Regulaminem skarg), Regulaminem Promocji „Bonus Plus ” oraz Taryfy poprzez stronę internetową Banku,  c)zapoznał się i w pełni aprobuje warunki określone w Regulaminie, Regulaminie skarg, Regulaminie Promocji „Bonus Plus ”  i Taryfie, 
których postanowienia stanowią integralną część umowy o kredyt, 

d)zapoznał się i w pełni aprobuje warunki umowy kredytu wyszczególnione na …. stronach niniejszego dokumentu, e)w dniu zawarcia umowy otrzymał podpisany przez obie strony egzemplarz niniejszej umowy wraz z:   formularzem „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”,   §22 

 parafka Kredytobiorcy  
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Inne postanowienia umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………..                                                                            ………………………………………………………… 
                                czytelny podpis Kredytobiorcy                                                                                                                                                                  Podpisy osób działających w imieniu Banku pod pieczątką  firmową Banku                        
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego współmałżonka niniejszej umowy. 

      ……………………………………………………...  
 imię i nazwisko współmałżonka                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………, PESEL: ………………….  …………………………………. 
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości  czytelny podpis współmałżonka  
.........................................................................................                                                                         
Data i podpis pod pieczątką pracownika Banku/Partnera, który sprawdził tożsamość  Kredytobiorcy(ów) i współmałżonka(ów)1 i w obecności którego złożono ww. podpis(y) 3   1 niepotrzebne skreślić 2 dotyczy kredytów spłacanych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Kredytobiorcy 3 nie dotyczy Umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ................................................................ 
Imię i nazwisko, adres  zamieszkania Kredytobiorcy    …………………………………, PESEL: ………………… 
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości  

Do PLUS BANK S.A.  
Oddział .................................... 
ul. ................................................ .....................................................  kod poczt., miejscowość  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OO  OODDSSTTĄĄPPIIEENNIIUU  OODD  UUMMOOWWYY  Niżej podpisany Kredytobiorca oświadcza, że odstępuje od Umowy kredytu nr  ......................... zawartej dnia ............................................ 
 ......................................................................                                                                                        ………………................................................. 

                  data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                        czytelny podpis(y)  Kredytobiorcy(ów) 


