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                              FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 
Dla …………………………………………………………………………………………. 
1. imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego  

Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres:(siedziba) PLUS BANK S.A.  

 Oddział w ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Centrum Obsługi Dokumentów ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań, 

 Oddział telefoniczny ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań, 

Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Oddział telefoniczny: 
801 44 55 66 z telefonu stacjonarnego z Polski 
+ 48 61 8 461 461 z telefonu komórkowego lub połączeń z zagranicy 

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) kontakt@plusbank.pl  

Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) plusbank.pl 

Pośrednik kredytowy:* Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres:(siedziba) ………………………………………  

Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Numer faksu:(informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy  

Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

2. Opis głównych cech kredytu  

Rodzaj kredytu Karta kredytowa  

   MASTERCARD Classic 

   MASTERCARD GOLD 

Całkowita kwota kredytu  
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) 
wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione 

Przyznany limit kredytowy w wysokości ………………………. zł 

Terminy i sposób wypłaty kredytu  
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne 

Kredyt jest uruchamiany po podpisaniu Umowy o karty kredytowe oraz aktywacji karty przez Posiadacza. 

Czas obowiązywania umowy 36 miesięcy (okres ważności karty kredytowej) 

Zasady i terminy spłaty kredytu -będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: 
1.Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Bank generuje i przesyła na adres korespondencyjny Posiadacza 

Zestawienie operacji. 
2.Posiadacz zobowiązany jest do dokonania wpłaty na Rachunek co najmniej Kwoty minimalnej do zapłaty 

w wysokości podanej na Zestawieniu operacji, w takim terminie i w taki sposób, aby Kwota minimalna do 
zapłaty została zaewidencjonowana na Rachunku najpóźniej w dniu wskazanym w Zestawieniu operacji. 

3.Wpłata może być dokonana poprzez: 
a) przelew z rachunku prowadzonego w Banku bądź z rachunku prowadzonego w innym banku, 
b) wpłatę gotówkową w Oddziale Banku, oddziale innego banku bądź placówce pocztowej, 
c) automatyczną spłatę z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w Banku. 

4.Za datę spłaty uznaje się datę wpływu środków na Rachunek. 
5.Nadwyżka na Rachunku spowodowana wpłatą przekraczającą saldo całkowitego zadłużenia pozostaje 

do wykorzystania poprzez realizację przyszłych transakcji. Kwota nadwyżki nie podlega oprocentowaniu. 
6.Każda wpłata na Rachunek powoduje spłatę zadłużenia w następującej kolejności: kwota przekroczenia 

limitu kredytowego, kwoty zaległości, naliczone odsetki, opłaty, prowizje, wykorzystany kapitał z tytułu 
transakcji: w planie spłat, przelewu, gotówkowych, bezgotówkowych. 

7.W przypadku kredytu przeterminowanego, każda wpłata na Rachunek powoduje spłatę zadłużenia w 
następującej kolejności: wykorzystany kapitał z tytułu transakcji przelewu, transakcji gotówkowych i 
bezgotówkowych, odsetki, opłaty i prowizje. 

-kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 
kwota raty 5% wartości zadłużenia, nie mniej niż 50 zł 
liczba rat 36 
częstotliwość płatności rat kredytu: miesięcznie 
-odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: 
Odsetki oraz opłaty będą doliczane do miesięcznych rat kredytu. 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca 
udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie 
Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt 

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)  
……………………….. zł  
 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* 
- opis towaru lub usługi: 
- cena: 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

Wymagane zabezpieczenia kredytu* 

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z 
umową o kredyt 

- rodzaj zabezpieczenia kredytu: 
nie dotyczy 

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej 
kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie* 
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane 
przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale 
będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach 
określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o 
kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej 
na jej podstawie. 

 
 
 
nie dotyczy 

3. Koszty kredytu  

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany - stopa oprocentowania kredytu: ………..…% 
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy 
oprocentowania: zmienna, stopa referencyjna – nie dotyczy 

- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy oraz ich okres stosowania: nie 
dotyczy 

(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania 
umowy) 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako 
wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym 

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: …………… 
- reprezentatywny przykład dla limitu w wysokości:  
Średnia kwota kredytu brutto                    4.204,00 zł 

mailto:twoj.doradca@plusbank.pl
http://www.plusbank.pl/
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przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów Średnie oprocentowanie                           10 % 
Średni okres kredytowania (m-ce)            36 miesięcy   
Średnia wartość prowizji                           13 zł   
kredyt bez ubezpieczenia 
 
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: 
Posiadacz wykorzystuje cały limit kredytowy poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w 
pierwszym dniu cyklu rozliczeniowego, a następnie spłaca całe zadłużenie w 36 miesięcznych równych 
ratach.  

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest 
konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności 
umowy ubezpieczenia lub innej umowy. 
Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one 
uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. 

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: nie 
- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy 
- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie dotyczy 
- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy 
 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z 
umową o kredyt* 

 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i 
wypłat środków pieniężnych* 

nie dotyczy 

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*  

   MASTERCARD Classic 

 
 
96 zł rocznie   288 zł  w całym okresie kredytowania  
 
 

 

   MASTERCARD  GOLD 

 

 
 144 zł rocznie 432 zł w całym okresie kredytowania  
 

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową* koszt odsetek* ………………..……zł 
*koszt odsetek od kredytu zakłada że : 
- kredyt będzie w całości wykorzystany poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej  
- spłacany w równych ratach miesięcznych przez cały okres kredytowania 

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*  warunki zmiany stopy procentowej: 
1.Bank może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie limitu kredytowego, 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 ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co 
najmniej 0,1 punktu procentowego. 

2.W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych powyżej Bank jest uprawniony 
do zmiany stopy procentowej w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 4 punktów. 

 warunki zmiany opłat i prowizji: 
1. 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. 

2. W przypadku zmiany Taryfy lub Tabeli Bank przekaże Posiadaczowi informacje o zmianach w formie 
pisemnej w terminie 2 miesięcy przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian. 

3. Jeśli do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, określonych w ust. 2, Posiadacz nie zgłosi 
pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian – uznaje się, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują 
strony Umowy od dnia wprowadzenia przedmiotowych zmian. 

4. Posiadacz ma prawo, w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 

5. Jeśli Posiadacz zgłosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, 
Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejście w życie przedmiotowej zmiany. 

Opłaty notarialne* nie dotyczy 

Skutek braku płatności 
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. 
sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych 
lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. 
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: 
W przypadku niewykonywania przez Posiadacza zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w 
przypadku uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty zadłużenia, Bank może 
obciążyć Posiadacza ponoszonymi w związku z tym kosztami monitów określonymi w Taryfie, które na 
dzień sporządzenia niniejszego Formularza wynoszą: 0  zł za każdy monit Bank może wysłać do 
Posiadacza nie więcej niż 3 monity w okresie jednego miesiąca, przy czym monity te mogą dotyczyć 
różnych obowiązków Posiadacza wynikających z Umowy. Monit dotyczący tego samego obowiązku 
Posiadacza wynikającego z Umowy, wysyłany jest po raz kolejny po bezskutecznym upływie terminu na 
wykonanie danego obowiązku, jaki został zawarty w poprzednim monicie. 
Za wysłanie wezwania do zapłaty po rozwiązaniu umowy Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą 
Taryfą, która na dzień sporządzania niniejszego formularza wynosi 0 zł 
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 
Na dzień sporządzania niniejszego formularza wynosi 14% 
Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie Bank podaje w Tabeli. 

4. Inne ważne informacje:  

Odstąpienie od umowy 
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do 
odstąpienia od umowy: 

tak 

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie 
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu 
przed terminem określonym w umowie 

tak 
o ile przewidziano w umowie - prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania: nie 
dotyczy 

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu 
przed terminem* 

w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: 
brak 

Sprawdzenie w bazie danych został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: 
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Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego 
na podstawie informacji zawartych w bazie danych, jest zobowiązany 
niezwłocznie przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego 
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia 
dokonano 

Sprawdzenie w poniższych bazach dotyczy wyłącznie klientów, którzy złożyli wniosek o kredyt, a Bank 
rozpoczął proces rozpatrywania wniosku: 
BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A.  
CBD-BR - Centralna Baza Danych - Bankowy Rejestr 
CBD-DZ - Centralna Baza Danych - Dokumenty Zastrzeżone 
BIG - Biura Informacji Gospodarczych 
Wewnętrzna baza danych PLUS BANK S.A.  

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy 
o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie 
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy 

 
ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy o Karty kredytowe. 

Czas obowiązywania formularza* niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia ………………….. tj. sporządzenia niniejszej kalkulacji do 
dnia………………………….…… 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość  

a) dane kredytodawcy  

Kredytodawca/w stosownych przypadkach 
przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym 
Pani/Pan mieszka:* 

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres:(siedziba) nie dotyczy 

Numer telefonu:(informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Adres poczty elektronicznej:(informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Numer faksu:(informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Adres strony internetowej:*(informacja ta ma charakter opcjonalny) nie dotyczy 

Rejestr* (Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym 
rejestrze) 
KRS nr 0000096937, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Organ nadzoru* Komisja Nadzoru Finansowego 

b) dane dotyczące umowy   

Odstąpienie od umowy* -ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak 
 

-sposób odstąpienia od umowy: 
Złożenie przez Posiadacza oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. 

 

-adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 
1. PLUS BANK S.A. Centrum Obsługi Dokumentów ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań lub 
2. dowolny Oddział PLUS BANK S.A. 

 

-termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy: 
14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty (na mocy Ustawy o usługach płatniczych, o ile nie dokonano 
żadnej operacji przy jej użyciu), 
14 dni od dnia zawarcia umowy (na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim). 
 

-skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy: 
W przypadku nieskorzystania przez Posiadacza z prawa do odstąpienia od umowy, umowę uważa się za 
zawartą i obowiązującą obie strony na zasadach w niej określonych. 

Wybór prawa właściwego*  

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie 
prawo: 

 
polskie 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub 
właściwego sądu* 

Wskazanie właściwego postanowienia umowy:  
Kodeks Postępowania Cywilnego 

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z 
kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy: 

nie dotyczy 

Język umowy/język komunikacji* -informacje i warunki umowy będą podawane w języku: polskim 
-za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią 
porozumiewać w języku: polskim 

c) dane dotyczące odwołań   

Pozasądowe rozstrzyganie sporów - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: tak  
-zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów 
1. Konsument 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

*Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie 
dotyczy.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym Formularzu zostały przygotowane na podstawie zadeklarowanych przeze mnie danych, zgodnie z 
zasadami ich wyliczenia i prezentacji opisanymi w tym dokumencie, obowiązującymi na dzień jego sporządzenia.  
Jestem świadomy(a), że w przypadku, gdy umowa o karty kredytowe nie zostanie zawarta w dniu sporządzenia niniejszego Formularza i na warunkach w nim opisanych 
wówczas rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), kwota odsetek, całkowity koszt kredytu, całkowita kwota do zapłaty ulegną zmianie i ich wysokość zostanie 
określona w umowie.  

 

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
 
 
 

 
         Oświadczam, że otrzymałem/am formularz informacyjny 
          Podpis Posiadacza 

http://www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy
http://www.uokik.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/

