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WNIOSEK/UMOWA O KREDYT RATALNY NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR 2040// 
W dniu -- pomiędzy PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, posiadającą kapitał zakładowy wynoszący 331.881.673,77 złotych, w całości 
opłacony, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298, zwaną dalej „Bankiem”, reprezentowaną przez osobę - podpisującą niniejszą umowę w imieniu i na rzecz Banku zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem a: 

                                                      
1 dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 2 dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób uzyskujących dochody z działalności rolniczej 

DANE OSOBOWE  
Podanie danych jest warunkiem skutecznego złożenia wniosku; bez ich podania wniosek nie może być rozpatrzony 
Imię/imiona  Nazwisko  
PESEL  Data urodzenia - -  
Dokument tożsamości Seria i numer  Data wydania - -  
Stan cywilny  kawaler / panna  rozwiedziony(a) / w separacji  żonaty / zamężna  wdowiec / wdowa  Wspólnota majątkowa  TAK  NIE 
Liczba osób w gospodarstwie domowym   Liczba osób na utrzymaniu  
DANE KONTAKTOWE 
Adres zamieszkania ulica                     nr domu / mieszkania  

miejscowość                     kod pocztowy - 
Telefon komórkowy --   Adres e-mail  
Prawo do zajmowanego lokalu  właściciel/współwłaściciel domu lub mieszkania  wynajmowane  razem z rodzicami 

 mieszkanie spółdzielcze, komunalne, zakładowe  wspólne z innymi osobami  mieszkanie służbowe  inne ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji ulica  nr domu / mieszkania  

miejscowość  kod pocztowy - 
DANE FINANSOWE  
Zobowiązania  nie jestem zadłużony  jestem zadłużony  w: banku ,  innej instytucji z tytułu  kredytów, pożyczek, zakupów ratalnych, poręczenia, z tytułu orzeczeń sądowych, praw 

osób trzecich (alimenty, zajęcia komornicze itp.). 
Miesięczna kwota zobowiązań  finansowych zł Stałe wydatki miesięczne zł 
DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA  
Źródło  dochodu - podstawowe  umowa o pracę  na czas nieokreślony    umowa o pracę na czas określony    emerytura  prowadzenie działalności gospodarczej   zasiłek /świadczenie przedemerytalne  kontrakt   renta  stała   renta czasowa    umowa zlecenie 

 wykonywanie wolnego zawodu  prowadzenie gospodarstwa rolnego  dochody z najmu  500 +  inne (jakie ?)  
Zatrudniony od - -  do - -  Dochód netto zł 
Pełna nazwa zakładu pracy  
Adres Ulica  nr  domu  

Miejscowość  Kod pocztowy - 
Tel. zakładu pracy stacjonarny ()-- komórkowy -- 
Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:  oświadczenie  zaświadczenie 
Źródło  dochodu - dodatkowe  umowa o pracę  na czas nieokreślony    umowa o pracę na czas określony    emerytura  prowadzenie działalności gospodarczej   zasiłek /świadczenie przedemerytalne  kontrakt  

 renta  stała   renta czasowa    umowa zlecenie  wykonywanie wolnego zawodu  prowadzenie gospodarstwa rolnego  dochody z najmu 
 500 +  inne (jakie ?) ………………………………………………… 

Zatrudniony od - -  do - -  Dochód netto zł 
Pełna nazwa zakładu pracy  
Adres Ulica  nr  domu  

Miejscowość  Kod pocztowy - 
Tel. zakładu pracy stacjonarny ()-- komórkowy -- 
Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:  oświadczenie  zaświadczenie 
PRZEDMIOT KREDYTOWANIA 
Przedmiot kredytowania Nr fabryczny/opis/IMEI Cena 
  zł 
  zł 
  zł 

 Łączna cena nabycia  zł 
Okres kredytowania Wpłata własna zł 
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1.  Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego na potrzeby przygotowania nowych ofert. Brak wyrażenia zgody może skutkować brakiem możliwości przygotowywania dla Wnioskodawcy dedykowanych ofert na skutek niedokonania oceny 
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 2.  Wnioskodawca oświadcza, że upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących swoich zobowiązań. Brak udzielenia upoważnienia może wpłynąć na sytuację Wnioskodawcy, ponieważ Bank może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie 
umowy na mniej korzystnych dla Wnioskodawcy warunkach. 3.  Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank na potrzeby profilowania w celach marketingowych, w tym w celu sprzedaży produktów własnych lub podmiotów z Grupy 
Przedsiębiorstw. Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi dostosowanie oferty do Państwa potrzeb i możliwości finansowych. 4.  Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, 
oraz wykorzystywania urządzeń końcowych w celach marketingowych, za pomocą: 

  adresu poczty elektronicznej e-mail, 
 bankowości elektronicznej (plusbank24)  

 telefonu, 
 wiadomości sms oraz mms 

 automatycznych systemów wywołujących                                                
 innych/pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych                                

 Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Państwa informacji marketingowych i handlowych, w tym ofert wskazanymi kanałami. 5.  Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych Banku podejmowanych we współpracy z partnerami Banku w tym podmiotów z Grupy 
Przedsiębiorców, za pomocą: 

  adresu poczty elektronicznej e-mail  bankowości elektronicznej (plusbank24)   telefonu  wiadomości sms oraz mms  automatycznych systemów wywołujących                                                 innych/pozostałych urządzeń telekomunikacyjnych                                
 Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Państwa informacji marketingowych i handlowych, w tym ofert wskazanymi kanałami. 6. Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, 2) kredyt nie jest zaciągany na rzecz osób trzecich i jest w pełni odpowiedzialny za powstałe z tego tytułu zobowiązania finansowe i prawne,  
3) nie jest w okresie wypowiedzenia, umowa nie jest zawarta na okres próbny - dotyczy umowy o pracę, umów zlecenia, kontraktu, 
4) nie znajduje się w okresie likwidacji bądź upadłości1, 5) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne2. 7.  Wnioskodawca wyraża zgodę na składanie Bankowi oraz składanie przez Bank oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej (w szczególności system 
bankowości elektronicznej, centrum telefoniczne) oraz na sporządzanie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi na informatycznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe, co jest równoważne z formą pisemną zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe. Możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną 
zdolność do czynności prawnych. Nie dotyczy Wnioskodawców zawierających Umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 8. Wnioskodawca potwierdza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną dot. gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych przez BIK.S.A. 

Wnioskodawca świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadcza, że informacje podane w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wiarygodność danych zawartych w niniejszym wniosku Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art.297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.). 

 

 
 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY 
9. Administratorem Państwa danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A zwany dalej „Bankiem”. 
10. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa,  11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Państwa dane będą wykorzystane do sporządzenia Umowy. 
12. Państwa dane osobowe w Banku będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów:  1) statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyk, 

2) archiwizacji,  3) podjęcia działań związanych ze złożonym wnioskiem, w tym oceny zdolności kredytowej i sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz weryfikacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem 
Banku, 4) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  

5) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, reklamacje lub skargi związane ze złożonym wnioskiem lub Państwa danymi, 6) sprzedaży produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw,  
7) działań marketingowych podejmowanych przez Bank samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. 13. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 
1) udzielona zgoda, 2) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 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 Państwa pisma i wnioski. 

14. Państwa dane osobowe 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. 
15. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Bank do państw trzecich. 16. W przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do końca okresu związanego z rozpatrywaniem niniejszego wniosku lub 

zakończenia procedury odwoławczej dotyczącej negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku.  17. Bank korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany dotyczy oceny zdolności kredytowej dokonywanej w 
oparciu o posiadane dane oraz pozyskane dane z BIG i BIK; ocena ma wpływ na to czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. 18. Wnioskodawca 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. 19. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 2) sprostowania swoich danych osobowych,  
3) żądania uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 4) usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 6) przeniesienia Państwa danych osobowych, 

20. Mają Państwo prawo do cofnięcia poniżej wyrażonej zgody/wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
21. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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zwany w dalszej części Kredytobiorcą.
 

1. Kredytobiorca oświadcza, że bez dodatkowego wezwania ze strony Banku zobowiązuje się 
dostarczyć Bankowi, w okresie obowiązywania niniejszej umowy kredytu, dokumenty potwierdzające dochód,  w sytuacji gdy okres kredytowania jest dłuższy niż przewidują to 
dokumenty dochodowe  stanowiące podstawę do podjęcia decyzji kredytowej. 2. Spory wynikające z niniejszej umowy kredytu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 
właściwemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 3. Kredytobiorca ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w celu 
pozasądowego  rozstrzygnięcia sporu z Bankiem. Szczegółowe informacje o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, zasadach postępowania i opłatach dostępne są na 
stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy. 

4. 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. 5. 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. 6. W przypadku sporu Kredytobiorca 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. 

7. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o tym, że 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. 

8. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu strony ustalają, że dokonana wpłata zostanie rozliczana w następujący sposób: 
a) kwota odpowiadająca wysokości najbliższej 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, c) w wyniku działania, o którym mowa w pkt a) i b) okres kredytowania nie ulega 
skróceniu, natomiast wysokość pozostałych do spłaty rat ulega obniżeniu.  9. Brak zgody Kredytobiorcy na działanie o którym mowa w pkt. 8c) wymaga złożenia przez 

Kredytobiorcę odrębnej dyspozycji w terminie 3 dni przed dokonaniem spłaty i podpisania aneksu do niniejszej umowy kredytu. 
10. Kredytobiorca, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy kredytu, ma prawo do otrzymania w każdym czasie i na jego wniosek, bezpłatnego harmonogramu spłaty. 
11. Za wcześniejszą spłatę kredytu, o której mowa w pkt. 7 i 8, Bank nie pobiera prowizji.  12. W razie powstania zaległości w spłacie kredytu, spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty 

w kwotach niższych niż określono w harmonogramie, Bank naliczać będzie: 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. 13. Bank wezwie Kredytobiorcę do zapłaty należności przeterminowanych wraz z odsetkami, o 

których mowa w pkt. 12 z zastrzeżeniem pkt. 15. 14. 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. 15. Bank wezwie Kredytobiorcę do zapłaty należności przeterminowanych w przypadku, gdy ich 
łączna wysokość przekroczy kwotę zwaną dalej Granicą Monitu. Wysokość, tj. kwotę nadpłaty lub niedopłaty powstałej na rachunku kredytowym określoną w Komunikacie Prezesa Zarządu 
Banku, który podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Oddziałach Banku oraz umieszczenie na stronie internetowej Banku. Do wysokości Granicy 
Monitu, Bank nie dokonuje wezwań lub monitów. Zmiana kwoty Granicy Monitu obowiązuje od dnia jej opublikowania. 

16. W przypadku uchybienia postanowieniom niniejszej 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. 

17. Nieotrzymanie przez Kredytobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych, w każdym przypadku, nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku 
regulowania zobowiązań wobec Banku. 18. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w 
przypadku utraty zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę kredytu lub wypowiedzieć niniejszą umowę kredytu. 

19. 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 kredytu, jak również wykorzystanie ich przy zawieraniu przez Bank z Kredytobiorcą innych 
umów, w tym dotyczących innych produktów Banku. 20. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że przedłożenie fałszywych dokumentów lub 
złożenie nieprawdziwych oświadczeń mogących narazić Bank na szkodę, stanowi niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu i może skutkować wypowiedzeniem niniejszej 
umowy kredytu. 21. W razie opóźnienia Kredytobiorcy z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat kredytu Bank 
może wypowiedzieć niniejszą 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. 22. Każdorazowo wypowiedzenie niniejszej umowy kredytu może nastąpić wyłącznie pisemnie, 
poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu osobiście w siedzibie lub Oddziale Banku lub poprzez jego wysłanie na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. Okres 
wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 20 i 23 wynosi 30 dni i ma zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia przez Kredytobiorcę kredytu o terminie spłaty dłuższym niż jeden 
rok.  23. Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia Bank będzie naliczał od całej kwoty 
niespłaconego kredytu odsetki w wysokości przewidzianej dla należności przeterminowanych. 24. Po upływie okresu wypowiedzenia niniejszej umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres wykorzystania kredytu.  

25. W przypadku niewykonywania przed Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy kredytu, Bank może obciążyć Kredytobiorcę ponoszonymi w związku z tym kosztami 
monitów, określonymi w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwanej dalej „Taryfą”, które na dzień zawarcia niniejszej umowy kredytu wynoszą: 0,00 zł 
(słownie złotych: zero ) 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 niniejszej umowy kredytu. Monit dotyczący tego samego 
obowiązku Kredytobiorcy wynikającego z niniejszej umowy kredytu, wysyłany jest po raz kolejny po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie danego obowiązku, jaki został 
zawarty w poprzednim monicie. 26. Kredytobiorca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia 
jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy kredytu Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu, za wyjątkiem odsetek za okres od 
dnia wydania towaru przez sprzedawcę/rozpoczęcia świadczenia usługi przez usługodawcę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia kwota 
odsetek do zwrotu stanowi iloczyn odsetek dziennych (pkt 45j) liczony od całkowitej kwoty kredytu (pkt 45a) i liczby dni, które upłynęły od dnia wydania towaru/ rozpoczęcia świadczenia 
usługi przez usługodawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 27. Integralną częścią niniejszej umowy kredytu jest wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy” („Oświadczenie”). W przypadku skorzystania z prawa Kredytobiorcy do odstąpienia od niniejszej umowy kredytu Oświadczenie powinno być przesłane do Centrum Obsługi 
Dokumentów PLUS BANK S.A. w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 18 na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy kredytu. Liczy się data nadania. 

28. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu odsetek, o których mowa w pkt. 26, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej 
umowy kredytu.  29. W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od umowy zakupu towaru lub usługi, odstąpienie to 
jest skuteczne także wobec niniejszej umowy kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić Bankowi odsetki, o których mowa w pkt 26.  

30. W przypadku, jeśli Kredytobiorca nie dokona zwrotu odsetek, o których mowa w pkt. 26 w terminie określonym w pkt. 28 kwota odsetek staje się wymagalna.  
31. W przypadku, jeśli sprzedawca/usługodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie będące przedmiotem kredytowania i żądanie przez Kredytobiorcę wykonania 

tego zobowiązania nie było skuteczne, Kredytobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie zobowiązania od Banku. 
32. Strony niniejszej umowy kredytu 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 kredytu wynosi „0” albo jeżeli na rachunku kredytu wystąpi nadpłata lub niedopłata z powyższych tytułów w wysokości łącznej nieprzekraczającej kwoty Granicy 
Monitu, podanej w Komunikacie Prezesa Zarządu Banku. 33. Umowa kredytu zostanie rozwiązana z chwilą spłaty wszelkich należności z niej wynikających 
bądź z upływem okresu jej wypowiedzenia.  34. Kredytobiorca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy kredytu otrzymał 
Formularz informacyjny dot. kredytu konsumenckiego oraz, że zapoznał się  i w pełni aprobuje warunki określone w niniejszej umowie kredytu, Regulaminie udzielania 
kredytów na zakup towarów i usług (Regulamin), Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg Klientów w PLUS BANK S.A. (Regulamin skarg) i Taryfie, których postanowienia 
stanowią integralną część niniejszej umowy kredytu. Kredytobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie Regulaminu oraz Taryfy poprzez stronę internetową Banku oraz 
potwierdza odbiór egzemplarza niniejszej umowy kredytu. 35. Kredytobiorca zobowiązuje się powiadomić Bank o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu 
zamieszkania i swojego miejsca pracy w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.  

36. Bank może dokonać zmiany adresu zamieszkania i miejsca pracy Kredytobiorcy oraz jego telefonów kontaktowych, gdy dane te zostały pozyskane podczas nagrywanego 
telefonicznego kontaktu z Kredytobiorcą i za zgodą Kredytobiorcy. 37. Kredytobiorca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Bank stosuje taki system informatyczny, w 
którym zmiany, w zakresie opisanym w pkt. 36 oraz inne ujawnione przy innych umowach skutkują wprowadzeniem ich do wszystkich umów, z których korzysta Kredytobiorca. 

38. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy kredytu wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności. 
39. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu wykonania czynności. 
40. Bank w trakcie trwania niniejszej umowy kredytu może zmienić stawki prowizji i opłat określonych w Taryfie, w zakresie: 

40.1 obniżenia prowizji i opłat, uzupełnienia o opłaty i prowizje od nowych/zmodyfikowanych produktów/usług lub czynności bankowych – w każdym czasie, 
40.2 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 niniejszej umowy kredytu 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 niniejszej umowy kredytu 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. 

41. O każdej zmianie w Taryfie w zakresie dotyczącym niniejszej umowy kredytu Bank powiadomi Kredytobiorcę w formie pisemnej lub elektronicznie, jeżeli Kredytobiorca wyraził zgodę na 
drogę elektroniczną. 42. W przypadku braku akceptacji zmian w Taryfie, Kredytobiorca ma prawo do wypowiedzenia 
niniejszej umowy kredytu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. 43. Niniejsza umowa kredytu została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla Banku i Kredytobiorcy. 44. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek, kredytu przeznaczonego na zakup towarów i 
usług, wskazanych we wniosku o kredyt:  
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rodzaj kredytu: Kredyt Ratalny liczba rat:  prowizja i opłata przygotowawcza:  kredytowana  
 45. Kredyt, o którym mowa w pkt. 44 zostaje udzielony przez Bank, na wniosek Kredytobiorcy, na następujących warunkach: 
 

a. Całkowita kwota kredytu zł b. Oprocentowanie nominalne 0,00 % c. RRSO % 
d. Liczba rat  e. Wysokość raty  f. Dzień płatności rat kredytu  
g. Opłata przygotowawcza 0,00 zł h. Kwota prowizji zł  
i. Kwota odsetek w całym okresie  kredytowania 0,00 zł j. Odsetki dzienne 0,00 zł 
k. Data płatności pierwszej raty - -  l.  Data płatności ostatniej raty - -  
ł. Całkowity koszt kredytu zł m. Całkowita kwota do zapłaty zł 
n. Roczna stopa oprocentowania należności przeterminowanych na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi % 
o. Rachunek Banku do spłaty kredytu  1680 0023     
p. Sprzedawca  

 
45.1 Kredyt oprocentowany jest według stałej, w skali roku, stopy procentowej wskazanej w pkt 45b niniejszej umowy kredytu, dla której RRSO (rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania) została wskazana w pkt 45c niniejszej umowy kredytu. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez 
Kredytobiorcę wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 

45.2 Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż wysokość odsetek maksymalnych, określonych w Kodeksie cywilnym. O zmianach oprocentowania wynikających ze 
zmiany wysokości odsetek maksymalnych Bank nie ma obowiązku informowania Kredytobiorcy, jeśli zmiana ta nie wpływa na zmianę oprocentowania kredytu 
udzielonego na podstawie niniejszej umowy kredytu. Wysokość odsetek maksymalnych Bank podaje w Tabeli.  45.3 Niniejsza umowa kredytu obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia spłaty ostatniej raty 
przypadającej w harmonogramie spłaty kredytu  45.4 Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi Bankowi odsetkami, 
opłatami i innymi kosztami, według harmonogramu spłaty kredytu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy kredytu, który Kredytobiorca otrzyma po uruchomieniu 
kredytu. 

45.5 Część kwoty kredytu, przeznaczonej na pokrycie ceny towarów i usług objętych niniejszą umową o kredyt, Bank przekaże Sprzedawcy o którym mowa w pkt. 45p w 
formie przelewu środków na rachunek bankowy, którego Posiadaczem jest Sprzedawca. 

45.6 W przypadku, gdy kredyt nie zostanie uruchomiony w dniu zawarcia niniejszej umowy kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (pkt. 45c), kwota odsetek (pkt. 45i), 
całkowity koszt kredytu (pkt. 45ł), całkowita kwota do zapłaty (pkt. 45m) ulegną zmianie i ich wysokość zostanie określona w harmonogramie spłaty kredytu. Harmonogram 
spłaty kredytu zostanie przekazany Kredytobiorcy po uruchomieniu kredytu. 45.7 Całkowita kwota kredytu, wskazana w pkt 45a niniejszej umowy kredytu nie zawiera 
kredytowanych przez Bank opłat i prowizji wskazanych w pkt 45g oraz 45h niniejszej umowy kredytu. 45.8 Całkowity koszt kredytu to łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji i 
odsetek (suma kwot z pkt. 45g,45h i 45i). 45.9 Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę to suma całkowitej kwoty kredytu 
określonej w pkt. 45a i całkowitego kosztu kredytu określonego w pkt. 45ł niniejszej umowy kredytu. 

 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY 
 
1. 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. 2. Kredytobiorca                                                                             
wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Bank na podany adres poczty elektronicznej, w celach związanych z wykonywaniem zawartych umów z Bankiem, w szczególności na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o zmianach regulaminów, tabel prowizji i opłat oraz innych informacji. Jednocześnie oświadcza, że posiada urządzenie elektroniczne umożliwiające połączenie z siecią 
Internet oraz odczytanie poczty elektronicznej. 3. 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.  

 

Niniejszym potwierdzam zgodność treści 
umowy z treścią dokumentów 
przedłożonych przez Kredytobiorcę 

  

 Sprzedawca (pieczęć/podpis) Czytelny podpis kredytobiorcy 
 
ZGODY I OŚWIADCZENIA WSPÓŁMAŁŻONKA 
 

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego współmałżonka niniejszej umowy kredytu na wyżej określonych warunkach (oświadczenie składa się, jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój 
wspólności majątkowej w tym także umownie ograniczonej lub rozszerzonej). 
Imię/imiona  Nazwisko  
PESEL  
Dokument tożsamości Seria i numer  
    
   czytelny podpis współmałżonka Kredytobiorcy 
  
 

   
Do  
PLUS BANK S.A.  
Centrum Obsługi Dokumentów 
Ul. Zwierzyniecka 18 
60-814 Poznań 
 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy      
Adres zamieszkania (ulica  nr domu/mieszk)      

Adres zamieszkania (kod poczt. miejscowość)      
Nr rachunku bankowego Kredytobiorcy   

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
Niżej podpisany Kredytobiorca oświadcza, że odstępuje od umowy o kredyt nr //, zawartej  
dnia  --.      

data, miejscowość    czytelny podpis Kredytobiorcy 
           

data wpływu oświadczenia do Banku     
 


