Wykaz zmian w Ogólnych warunkach
kredytowania i udzielania gwarancji oraz
wydawania i użytkowania kart kredytowych
w ING Banku Śląskim S.A. (dalej: Ogólne
warunki kredytowania)

Zmienione Ogólne warunki kredytowania będą
obowiązywać od 13 marca 2022 r.
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Nr zapisu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Podstawa faktyczna
zmiany

Rozdział 2 Postanowienia ogólne
pkt 6

brak

Bank uzależnia przyznanie
lub wypłatę
Zaangażowania
kredytowego lub
udzielenie innej usługi od
możliwości zastosowania
środków bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie,
że uzależniamy udzielenie
lub wypłatę
Zaangażowania
kredytowego od tego czy
możemy zastosować
jeden ze środków
bezpieczeństwa
finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Rozdział 3 Prawa i obowiązki Klienta
pkt 1 ppkt j.

brak

Klient ma obowiązek:
j. umożliwić Bankowi
stosowanie środków
bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
przed zawarciem Umowy
oraz w całym okresie jej
obowiązywania.

Okoliczność faktyczna
Dodajemy obowiązek po
stronie Klienta o
umożliwieniu Bankowi
zastosowania środków
bezpieczeństwa
finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Rozdział 4 Prawa i obowiązki Banku
pkt 1 ppkt g.

brak

Bank ma prawo odmówić
udzielenia Zaangażowania
kredytowego, gdy:
g. Klient nie przedstawił
informacji lub
dokumentów
wymaganych do
zastosowania przez Bank
środków bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o odmowie udzielenia
Zaangażowania
kredytowego, jeśli nie
możemy zastosować
jednego ze środków
bezpieczeństwa
finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu

pkt 2 ppkt a.

Bank ma prawo:
a. wypowiedzieć Umowę,
gdy Klient nieprawidłowo
lub nieterminowo spłaca
Zaangażowanie
kredytowe,

pkt 2 ppkt c.

Bank ma prawo:
c. nie zgodzić się na
przedłużenie Umowy o
Linię kredytową oraz
Umowy o Kartę na kolejne
okresy roczne bez podania
przyczyny, a zwłaszcza
gdy Klient nie dostarczy
informacji o swojej sytuacji
ekonomiczno-finansowej
na żądanie Banku oraz gdy
nieprawidłowo i
nieterminowo spłaca
jakiegokolwiek
zobowiązanie kredytowe
wobec Banku, a także gdy
nie ustanowił
zabezpieczenia zgodnie z
terminem i warunkami
określonymi w Umowie i
Ogólnych warunkach. W
takim przypadku Bank z co
najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem informuje
Klienta listem poleconym,
że nie przedłużył czasu
obowiązywania Umowy, a
Klient ma obowiązek
spłacić zadłużenie w
terminie określonym w
Umowie,

pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Bank ma prawo:
a. wypowiedzieć Umowę,
gdy Klient nieprawidłowo
lub nieterminowo spłaca
Zaangażowanie kredytowe
lub gdy Klient uniemożliwi
zastosowanie środków
bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu,
Bank ma prawo:
c. nie zgodzić się na
przedłużenie Umowy o
Linię kredytową oraz
Umowy o Kartę na kolejne
okresy roczne bez podania
przyczyny, a zwłaszcza
gdy Klient nie dostarczy
informacji o swojej sytuacji
ekonomiczno-finansowej
na żądanie Banku, Klient
uniemożliwi zastosowanie
środków bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
oraz gdy nieprawidłowo i
nieterminowo spłaca
jakiegokolwiek
zobowiązanie kredytowe
wobec Banku, a także gdy
nie ustanowił
zabezpieczenia zgodnie z
terminem i warunkami
określonymi w Umowie i
Ogólnych warunkach. W
takim przypadku Bank z co
najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem informuje
Klienta listem poleconym,
że nie przedłużył czasu
obowiązywania Umowy, a
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praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o prawie do
wypowiedzenia Umowy,
jeśli nie możemy
zastosować jednego ze
środków bezpieczeństwa
finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o prawie do nie
przedłużenia Umowy, jeśli
nie możemy zastosować
jednego ze środków
bezpieczeństwa
finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Klient ma obowiązek
spłacić zadłużenie w
terminie określonym w
Umowie,
pkt 9

Bank – na podstawie
powszechnie
obowiązujących przepisów
prawa – przeciwdziała
praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
Dlatego ma obowiązek
stosować środki
bezpieczeństwa
finansowego. To znaczy, że
powinien między innymi
identyfikować i
weryfikować Klienta,
osoby reprezentujące
Klienta oraz beneficjenta
rzeczywistego, w tym
ustalić strukturę własności
i zależności Klienta. Klient
natomiast ma obowiązek
na żądanie Banku –
zarówno przy zawieraniu
Umowy, jak i w trakcie jej
trwania – przedstawić
wszelkie dokumenty i
informacje, które okażą się
niezbędne do realizacji
wymienionych zadań oraz
stosowania wskazanych
środków. Klient powinien
przede wszystkim
przedstawić i
udokumentować
informacje oraz dane,
które pozwolą Bankowi
ustalić strukturę własności
– na każdym jej poziomie –
i zależności Klienta, aby
Bank mógł zidentyfikować
i zweryfikować dane
ostatecznego beneficjenta
rzeczywistego.

Bank – na podstawie
powszechnie
obowiązujących przepisów
prawa – przeciwdziała
praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
Dlatego ma obowiązek
stosować środki
bezpieczeństwa
finansowego. To znaczy, że
powinien między innymi
identyfikować i
weryfikować Klienta,
osoby reprezentujące
Klienta lub osoby
działające w jego imieniu
oraz beneficjenta
rzeczywistego, w tym
ustalić strukturę własności
i zależności Klienta. Klient
natomiast ma obowiązek
na żądanie Banku –
zarówno przy zawieraniu
Umowy, jak i w trakcie jej
trwania – przedstawić
wszelkie dokumenty i
informacje, które okażą się
niezbędne do realizacji
wymienionych zadań oraz
stosowania wskazanych
środków. Klient powinien
przede wszystkim
przedstawić i
udokumentować
informacje oraz dane,
które pozwolą Bankowi
ustalić strukturę własności
– na każdym jej poziomie –
i zależności Klienta, aby
Bank mógł zidentyfikować
i zweryfikować dane
ostatecznego beneficjenta
rzeczywistego. Bank
upoważniony jest do
przetwarzania informacji
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o prawie do przetwarzania
informacji zawartych w
dokumentach tożsamości
a także do sporządzania
kopii tych dokumentów w
celu wykonania wymogów
ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

zawartych w
dokumentach tożsamości
odpowiednio Klienta,
osoby reprezentującej
Klienta lub osoby
upoważnionej do działania
w jego imieniu, a także
sporządzania kopii tych
dokumentów.
Rozdział 7 Oprocentowanie, opłaty i prowizje
pkt 8 ppkt a.

Limit do Karty kredytowej,
oprocentowany jest
według zmiennej stopy
procentowej. Zmienna
stopa procentowa przyjęta
w dniu zawarcia Umowy:
a. dla Limitu do Karty
udzielonego lub
aneksowanego od dnia
20.05.2018r. - jest
ustalana jako suma stopy
referencyjnej (określającej
oprocentowanie
podstawowych operacji
otwartego rynku
uchwalonej przez Radę
Polityki Pieniężnej - organ
Narodowego Banku
Polskiego - zwanej dalej
„stopą referencyjną”), oraz
marży Banku określonej w
Umowie.
Zmiana oprocentowania,
wynikająca ze zmiany
stawki stopy referencyjnej,
nie stanowi zmiany
warunków Umowy i nie
może być podstawą do jej
wypowiedzenia. Jeśli stopa
referencyjna przyjmie
wartość „0” (zero) lub
ujemną – oprocentowanie
wykorzystanego Limitu do
Karty kredytowej będzie
równe marży Banku
wskazanej w Umowie.
Wysokość oprocentowania
może być uzależniona od

Limit do Karty kredytowej,
oprocentowany jest
według zmiennej stopy
procentowej. Zmienna
stopa procentowa przyjęta
w dniu zawarcia Umowy:
a. dla Limitu do Karty
udzielonego lub
aneksowanego od dnia
20.05.2018r. - jest
ustalana jako suma stopy
referencyjnej (określającej
oprocentowanie
podstawowych operacji
otwartego rynku
uchwalonej przez Radę
Polityki Pieniężnej - organ
Narodowego Banku
Polskiego - zwanej dalej
„stopą referencyjną”), oraz
marży Banku określonej w
Umowie.
Zmiana oprocentowania,
wynikająca ze zmiany
stawki stopy referencyjnej,
nie stanowi zmiany
warunków Umowy i nie
może być podstawą do jej
wypowiedzenia. Jeśli stopa
referencyjna przyjmie
wartość „0” (zero) lub
ujemną – oprocentowanie
wykorzystanego Limitu do
Karty kredytowej będzie
równe marży Banku
wskazanej w Umowie, nie
wyższej niż wysokość
odsetek maksymalnych.
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie,
że oprocentowanie Limitu
do Karty nie może być
wyższe niż wysokość
odsetek maksymalnych.
Wynika to z Kodeksu
Cywilnego.

wysokości Limitu do Karty.
O zmianie stopy
referencyjnej Bank
poinformuje komunikatem
dostępnym w oddziałach
Banku oraz na stronie
www.ing.pl.

Wysokość oprocentowania
może być uzależniona od
wysokości Limitu do Karty.
O zmianie stopy
referencyjnej Bank
poinformuje komunikatem
dostępnym w oddziałach
Banku oraz na stronie
www.ing.pl.

Rozdział 13 Ubezpieczenia
pkt 10

Gdy Klient rezygnuje z
ubezpieczenia, a także gdy
w sytuacjach określonych
w warunkach
ubezpieczenia zakończyła
się ochrona
ubezpieczeniowa – Bank
podwyższa marżę Kredytu
o 0,5 punktu
procentowego do
poziomu, jaki
obowiązywałby Klienta dla
Kredytu bez ubezpieczenia.
Podwyższona marża
obowiązuje od dnia
zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej.

Gdy Klient rezygnuje z
ubezpieczenia, a także gdy
w sytuacjach określonych
w warunkach
ubezpieczenia zakończyła
się ochrona
ubezpieczeniowa – Bank
podwyższa marżę Kredytu
o 0,5 punktu
procentowego do
poziomu, jaki
obowiązywałby Klienta dla
Kredytu bez ubezpieczenia.
Podwyższona marża
obowiązuje od dnia
zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej. Jeżeli
oprocentowanie po
podwyższeniu marży
byłoby większe od
maksymalnego
oprocentowania, marżę
podwyższymy tak, aby go
nie przekraczała. Zmieni
się to automatycznie, gdy
Rada Polityki Pieniężnej
podejmie decyzję o
podwyższeniu
maksymalnego
oprocentowania.

Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie,
że oprocentowanie po
podwyższeniu marży
Kredytu nie może być
wyższe niż wysokość
odsetek maksymalnych.
Wynika to z Kodeksu
Cywilnego.

Rozdział 14 Wypowiedzenie Umowy przez Bank lub przez Klienta
pkt 1 ppkt l.

brak

Bank ma prawo
wypowiedzieć Umowę (z
wyłączeniem Gwarancji), a
w przypadku Karty – także
zastrzec Kartę. Może to
zrobić w dowolnie
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o wypowiedzeniu Umowy,
jeśli nie możemy
zastosować jednego ze
środków bezpieczeństwa

wybranym przez siebie
terminie, gdy stwierdzi, że:
l. Klient nie przedstawił
informacji lub dokumentów
wymaganych do
zastosowania przez Bank
środków bezpieczeństwa
finansowego
przewidzianych w Ustawie
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

finansowego
wymaganych przez
ustawę z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Podstawa prawna
Rozdział 4. Prawa i obowiązki Banku pkt 2 lit h. ppkt (1) Ogólnych warunków kredytowania:
wprowadzenie nowych lub zmiana przepisów prawa określających zasady świadczenia usług
przez Bank lub zasady korzystania z tych usług przez Klienta w ramach zawartej z nim Umowy .
Nr zapisu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Podstawa faktyczna
zmiany

Rozdział 11 Karty
Dodatkowe funkcjonalności Karty
pkt 118

Jeżeli Klient ma rachunek
bankowy w Banku, może
skorzystać z jednej z
dwóch usług
Automatycznej spłaty
zadłużenia na Rachunku
karty (o ile Bank
udostępnia taką
możliwość). Są to:

Jeżeli Klient ma rachunek
bankowy w Banku, może
skorzystać z jednej z
dwóch usług
Automatycznej spłaty
zadłużenia na Rachunku
karty (o ile Bank
udostępnia taką
możliwość). Są to:

a. Automatyczna spłata
Minimalnej kwoty spłaty
wykorzystanego Limitu do
Karty (w drodze polecenia
zapłaty),

a. Automatyczna spłata
Minimalnej kwoty spłaty
wykorzystanego Limitu do
Karty (w drodze polecenia
zapłaty),
b. Automatyczna spłata
Całkowitej kwoty spłaty
wykorzystanego Limitu do
Karty (w drodze polecenia
zapłaty).

b. Automatyczna spłata
Całkowitej kwoty spłaty
wykorzystanego Limitu do
Karty (w drodze polecenia
zapłaty).
Usługa automatycznej
spłaty jest aktywna od
chwili, w której Bank
umieści w Zestawieniu
transakcji komunikat
potwierdzający jej
aktywację.
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Okoliczność faktyczna
Dostosowujemy zapisy w
związku ze zmianą
sposobu działania usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia.

pkt 124

Klient może wycofać
zlecenie Automatycznej
spłaty zadłużenia, o ile
Bank otrzyma taką
dyspozycję najpóźniej do
godziny 20:00 w Dniu
roboczym przed
zaplanowaną datą
pobrania środków na
spłatę zadłużenia, tj. do
godziny 20:00 w Dniu
roboczym, który
poprzedza termin spłaty
wskazany w Zestawieniu
transakcji.

Klient może złożyć
dyspozycję do
Automatycznej spłaty
zadłużenia:
a. w Systemie dla
Użytkowników, o ile Bank
udostępnia taką
funkcjonalność. Klient
może włączyć lub
wyłączyć usługę
Automatycznej spłaty
zadłużenia. Usługa
Automatycznej spłaty
zadłużenia jest aktywna
lub przestaje być aktywna
od chwili jej włączenia lub
wyłączenia, z
zastrzeżeniem wyjątku
opisanego w kolejnym
zdaniu. Jeżeli Bank
otrzyma zlecenie
włączenia lub wyłączenia
usługi Automatycznej
Spłaty:
- przed dniem będącym
terminem spłaty,
wskazanym w
Zestawieniu transakcji
lub najpóźniej do godz.
8:00 dnia terminu
spłaty, to usługa ta
stanie się aktywna lub
przestanie być
aktywna jeszcze tego
dnia,
- po godz. 8:00 w dniu
będącym terminem
spłaty, wskazanym w
Zestawieniu transakcji,
to usługa stanie się
aktywna albo
przestanie być
aktywna od
najbliższego terminu
spłaty, wskazanego w
Zestawieniu transakcji.
b. w Oddziale. W takiej
sytuacji usługa
automatycznej spłaty jest
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Okoliczność faktyczna
Dostosowujemy zapisy w
związku ze zmianą
sposobu działania usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia.

aktywna od chwili, w której
Bank umieści w
Zestawieniu transakcji
komunikat potwierdzający
jej aktywację. Klient może
wycofać zlecenie
Automatycznej spłaty
zadłużenia, o ile Bank
otrzyma taką dyspozycję
najpóźniej do godziny
20:00 w Dniu roboczym
przed zaplanowaną datą
pobrania środków na
spłatę zadłużenia, tj. do
godziny 20:00 w Dniu
roboczym, który
poprzedza termin spłaty
wskazany w Zestawieniu
transakcji.
Podstawa prawna
Rozdział 4. Prawa i obowiązki Banku pkt 2 lit h. ppkt (4) Ogólnych warunków kredytowania:
zmiany w systemie informatycznym Banku, które wynikają z:
i. udoskonalenia systemów informatycznych Banku spowodowanego rozwojem technologicznym.

Nr zapisu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Podstawa faktyczna
zmiany

Rozdział 2 Postanowienia ogólne
pkt 7

brak

Bank ma prawo odmówić
wypłaty Kredytu lub
udostępnienia Linii
kredytowej lub Limitu do
Karty gdy:
a. transakcja finansowana
środkami z Kredytu lub z
Linii Kredytowej lub Limitu
do Karty mogłaby zostać
użyta do płatności za
towary lub usługi, o których
mowa w komunikacie Banku
lub pochodzące z krajów
objętych embargiem,
b. uczestnikiem transakcji
finansowanej środkami z
Kredytu lub Linii kredytowej
lub Limitu do Karty jest
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o odmowie wypłaty
Kredytu lub udostępnienia
Linii kredytowej lub Limitu
do Karty.

państwo, rząd lub podmiot
powiązany z rządem lub
państwem lub działający w
imieniu rządu jednego z
krajów skrajnie wysokiego
ryzyka lub osoba fizyczna,
bank lub inny podmiot
posiadający miejsce
zamieszkania, siedzibę lub
prowadzący działalność w
jednym z krajów skrajnie
wysokiego ryzyka, których
lista jest publikowana w
komunikacie Banku lub inna
osoba fizyczna, bank lub
podmiot, o którym mowa w
komunikacie Banku,
c. zachodzi podejrzenie, że
zrealizowanie takiej
transakcji mogłoby narazić
Bank na ryzyko naruszenia
międzynarodowych sankcji
gospodarczych.
Rozdział 3 Prawa i obowiązki Klienta
pkt 1 ppkt e.

brak

Klient ma obowiązek:
e. zawiadomić Bank w ciągu
3 dni o ogłoszeniu upadłości,
licząc od dnia, w którym
otrzymał tę informację, oraz
o tym, że sędzia-komisarz
zezwolił, żeby prowadził
likwidację masy upadłości
pod nadzorem syndyka, a
także o umorzeniu
postępowania w sprawie
wniosku o ogłoszenie
upadłości lub umorzeniu
postępowania
upadłościowego,

Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
dotyczące upadłości.

Rozdział 10 Limit do Karty
pkt 14

brak

Bank ma prawo odmówić
udostępnienia Limitu do
Karty i/lub wykorzystania
Limitu do Karty gdy:
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Okoliczność faktyczna
Dodajemy postanowienie
o odmowie udostępnienia

a. transakcja finansowana
środkami z udostępnionego
Limitu do Karty mogłaby
zostać użyta do płatności za
towary lub usługi, o których
mowa w komunikacie Banku
lub pochodzące z krajów
objętych embargiem,

Limitu do Karty i/lub
wykorzystania tego Limitu.

b. uczestnikiem transakcji
finansowanej środkami z
Limitu do Karty jest
państwo, rząd lub podmiot
powiązany z rządem lub
państwem lub działający w
imieniu rządu jednego z
krajów skrajnie wysokiego
ryzyka lub osoba fizyczna,
bank lub inny podmiot
posiadający miejsce
zamieszkania, siedzibę lub
prowadzący działalność w
jednym z krajów skrajnie
wysokiego ryzyka, których
lista jest publikowana w
komunikacie Banku lub inna
osoba fizyczna, bank lub
podmiot, o którym mowa w
komunikacie Banku,
c. zachodzi podejrzenie, że
zrealizowanie takiej
transakcji mogłoby narazić
Bank na ryzyko naruszenia
międzynarodowych sankcji
gospodarczych.
Rozdział 11 Karty
Dodatkowe funkcjonalności Karty
pkt 122

Korzystając z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia, Klient zgadza
się, aby Bank obciążał
wskazany rachunek
bankowy w drodze
polecenia zapłaty kwotami

Korzystając z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia, Klient zgadza
się, aby Bank obciążał
wskazany rachunek
bankowy w drodze
polecenia zapłaty kwotami
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Okoliczność faktyczna
Precyzujemy, że
rezygnacja z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia to również
wyłączenie usługi.

wynikającymi z zadłużenia
karty kredytowej w
umownych terminach
zapłaty, zgodnie z
przesyłanymi mu
Zestawieniami transakcji.
Klient zgadza się też, aby
Bank obciążał Rachunek
karty opłatami związanymi
z usługą Automatycznej
spłaty zadłużenia, zgodnie
z TOiP. Rezygnacja z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia oznacza
odwołanie zgody na
obciążanie wskazanego
rachunku bankowego w
drodze polecenia zapłaty
oraz na obciążanie
Rachunku karty opłatami
związanymi z usługą.
pkt 123

Złożenie dyspozycji
uruchomienia usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia lub rezygnacji z
niej w postaci
elektronicznej przy użyciu
Systemu (o ile dany
system to umożliwia)
spełnia wymagania formy
pisemnej, zgodnie z
postanowieniami umowy o
korzystanie z Systemu.

pkt 125

Zlecenie Automatycznej
spłaty zadłużenia wygasa
(zamknięcie usługi), gdy
został zamknięty rachunek
bankowy (rozwiązanie
umowy o rachunek
bankowy), do którego
została uruchomiona
usługa Automatycznej
spłaty zadłużenia.

pkt 126

Bank automatycznie
zamyka usługę
Automatycznej spłaty

wynikającymi z zadłużenia
karty kredytowej w
umownych terminach
zapłaty, zgodnie z
przesyłanymi mu
Zestawieniami transakcji.
Klient zgadza się też, aby
Bank obciążał Rachunek
karty opłatami związanymi z
usługą Automatycznej
spłaty zadłużenia, zgodnie z
TOiP. Rezygnacja z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia (wyłączenie
usługi) oznacza odwołanie
zgody na obciążanie
wskazanego rachunku
bankowego w drodze
polecenia zapłaty oraz na
obciążanie Rachunku karty
opłatami związanymi z
usługą.
Złożenie dyspozycji
uruchomienia usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia (włączenie
usługi) lub rezygnacji z niej
(wyłączenie usługi) w
postaci elektronicznej przy
użyciu Systemu (o ile dany
system to umożliwia)
spełnia wymagania formy
pisemnej, zgodnie z
postanowieniami umowy o
korzystanie z Systemu.
Zlecenie Automatycznej
spłaty zadłużenia wygasa
(zamknięcie/wyłączenie
usługi), gdy został
zamknięty rachunek
bankowy (rozwiązanie
umowy o rachunek
bankowy), do którego
została uruchomiona usługa
Automatycznej spłaty
zadłużenia.
Bank automatycznie
zamyka usługę
Automatycznej spłaty
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Okoliczność faktyczna
Precyzujemy, że
uruchomienie usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia to również
włączenie usługi, a
rezygnacja z usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia to również
wyłączenie usługi.

Okoliczność faktyczna
Precyzujemy, że
wygaśniecie usługi
Automatycznej spłaty
zadłużenia to również
wyłączenie usługi.

Okoliczność faktyczna
Precyzujemy, że
zamknięcie usługi

zadłużenia, gdy została
rozwiązana Umowa Karty.
Bank zamyka tę usługę w
dniu rozwiązania Umowy
Karty, jeśli Klient najpóźniej
w ostatnim dniu
obowiązywania Umowy
spłacił wykorzystany Limit
do Karty wraz z należnymi
Bankowi odsetkami,
opłatami i prowizjami.

zadłużenia (wyłącza usługę),
gdy została rozwiązana
Umowa Karty. Bank zamyka
tę usługę w dniu
rozwiązania Umowy Karty,
jeśli Klient najpóźniej w
ostatnim dniu
obowiązywania Umowy
spłacił wykorzystany Limit
do Karty wraz z należnymi
Bankowi odsetkami,
opłatami i prowizjami.

Automatycznej spłaty
zadłużenia to również
wyłączenie usługi.

Rozdział 14 Wypowiedzenie Umowy przez Bank lub przez Klienta
pkt 1 ppkt d.

pkt 1 ppkt h.

Bank ma prawo
wypowiedzieć Umowę (z
wyłączeniem Gwarancji), a
w przypadku Karty – także
zastrzec Kartę. Może to
zrobić w dowolnie
wybranym przez siebie
terminie, gdy stwierdzi, że:
d. Klient nie wywiązał się z
ustanowienia
zabezpieczenia
określonego w Umowie
zgodnie z terminem i
warunkami określonymi w
Umowie i Ogólnych
warunkach, zwłaszcza w
Rozdziale 4. Prawa i
obowiązki Banku pkt. 2 lit.
h, oraz zaskarżono wpis
hipoteki ustanowionej na
rzecz Banku, z wyjątkiem
wniosków mających na
celu sprostowanie lub
uzupełnienie wpisu zgodnie
z dokumentami, które są
podstawą wpisu,
Bank ma prawo
wypowiedzieć Umowę (z
wyłączeniem Gwarancji), a
w przypadku Karty – także
zastrzec Kartę. Może to
zrobić w dowolnie
wybranym przez siebie
terminie, gdy stwierdzi, że:

Bank ma prawo
wypowiedzieć Umowę (z
wyłączeniem Gwarancji), a
w przypadku Karty – także
zastrzec Kartę. Może to
zrobić w dowolnie
wybranym przez siebie
terminie, gdy stwierdzi, że:
d. Klient nie wywiązał się z
ustanowienia
zabezpieczenia określonego
w Umowie zgodnie z
terminem i warunkami
określonymi w Umowie i
Ogólnych warunkach,
zwłaszcza w Rozdziale 4.
Prawa i obowiązki Banku pkt.
2 lit. i, oraz zaskarżono wpis
hipoteki ustanowionej na
rzecz Banku, z wyjątkiem
wniosków mających na celu
sprostowanie lub
uzupełnienie wpisu zgodnie
z dokumentami, które są
podstawą wpisu,

Okoliczność faktyczna
Aktualizujemy odwołanie
do Rozdziału 4. Prawa i
obowiązki Banku pkt. 2 lit. i.

Bank ma prawo
wypowiedzieć Umowę (z
wyłączeniem Gwarancji), a
w przypadku Karty – także
zastrzec Kartę. Może to
zrobić w dowolnie
wybranym przez siebie
terminie, gdy stwierdzi, że:

Okoliczność faktyczna
Aktualizujemy odwołanie
do Rozdziału 4. Prawa i
obowiązki Banku pkt. 2 lit. i.
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h. Klient nie spełnił
wymogów określonych w
Rozdziale 4. Prawa i
obowiązki Banku pkt. 4,
Podstawa prawna
brak

h. Klient nie spełnił
wymogów określonych w
Rozdziale 4. Prawa i
obowiązki Banku pkt. 2 lit i,

Wykazane zmiany wpłynęły na zmianę numeracji jednostek redakcyjnych, dlatego dostosowaliśmy
numerację postanowień Ogólnych warunków kredytowania .
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