Załącznik 1 do Uchwały Zarządu nr R/021/15/LEGA z 11.03.2015, w brzmieniu ustalonym przez UZ R/056/15/LEGA z 08.07.2015.
DNB Bank Polska S.A.
OGÓLNE WARUNKI UMÓW KREDYTOWYCH
(z 08.07.2015 roku)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. [Charakter prawny OWUK – wzorzec umowy] Niniejsze Ogólne Warunki Umów Kredytowych („OWUK”) stanowią wzorzec
umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego, ustalony przez DNB Bank Polska S.A. w Warszawie („Bank”) na mocy
uchwały Zarządu Banku z 11.03.2015 roku, z zastrzeżeniem pkt 1.3., OWUK stanowią integralną część Umowy.
1.2. [Udostępnianie OWUK] Bank udostępnia Klientowi OWUK:
1.2.1.

[Internet] w postaci elektronicznej w formacie PDF na Stronie Internetowej Banku w sposób umożliwiający
skopiowanie, przechowywanie i odtwarzanie OWUK przez Klienta,

1.2.2.

[doręczenie] dodatkowo, jeżeli Umowa tak stanowi, poprzez doręczenie OWUK Klientowi przed zawarciem Umowy.

1.3. [Podpisanie OWUK] Niezależnie od obowiązywania OWUK na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego, Bank może zażądać,
aby Klient dodatkowo złożył oświadczenie o akceptacji OWUK poprzez złożenie podpisu pod treścią OWUK. Na skutek
podpisania przez Bank i Klienta, OWUK stają się pisemnym załącznikiem do Umowy oraz, o ile Strony nie postanowią inaczej,
pisemnym załącznikiem do każdej następnej Umowy zawierającej odwołanie do OWUK.
1.4. [Definicje] Określenia pisane dużymi literami, użyte w Umowie, w tym w OWUK, Regulaminie Produktu Kredytowego lub
Dyspozycji, mają dla celów związanych z Umową następujące znaczenie:
Bank

-

DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Dyspozycja

-

każde polecenie, zlecenie, wniosek, instrukcja, lub inne oświadczenie Klienta
skierowane do Banku, w wykonaniu uprzednio zawartej Umowy, zmierzające
do Wykorzystania Produktu Kredytowego, w szczególności Polecenie Płatnicze,
Polecenie Wypłaty z Kredytu, Zlecenie Udzielenia Gwarancji, Zlecenie Otwarcia
Akredytywy,

Dzień Roboczy

-

dzień, w którym Bank jest otwarty dla Klientów w celu prowadzenia działalności
objętej niniejszymi OWUK, a w przypadku Produktów Kredytowych w walucie innej
niż PLN, ponadto dzień, w którym są zawierane w danej walucie transakcje na rynku
finansowym,

Dzień Ostatecznej Spłaty

-

dzień oznaczony w Umowie jako Dzień Ostatecznej Spłaty albo inny dzień
oznaczony zgodnie z pkt. 7 OWUK (Przypadki Naruszenia), który stanowi
ostateczny termin całkowitego wywiązania się Klienta ze zobowiązania do Spłaty
Wierzytelności Banku,

Dzień Udostępnienia

-

dzień, począwszy od którego, Produkt Kredytowy może być wykorzystywany przez
Klienta,

Dzień Wymagalności

-

dzień przypadający po dniu, w którym Klient obowiązany jest do Spłaty
Wierzytelności Banku,

EURIBOR

-

stopa oprocentowania oferowana na rynku międzybankowym dla depozytów
w EURO, publikowana na stronie EURIBOR w „Reuter Monitor Money Rates
Service” o godzinie 13:00 czasu CET,

Grupa

-

określony podmiot, podmiot od niego zależny lub dominujący wobec niego, lub
podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec określonego podmiotu,

Kaucja lub Kaucja Pieniężna

-

Zabezpieczenie w formie wpłaty na rachunek Banku środków pieniężnych
w określonej kwocie wraz z przeniesieniem własności tych środków na Bank,
zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego,

Klient, Kredytobiorca lub
Zleceniodawca

-

podmiot na rzecz lub na zlecenie którego Bank udzielił Produktu Kredytowego
na podstawie Umowy,

Kurs Banku

-

kurs wymiany walut, odpowiednio kupna lub sprzedaży, obowiązujący w Banku
w dniu dokonywania przez Bank przeliczenia walut,

Kurs Średni NBP

-

odpowiedni średni kurs wymiany walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski,
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LIBOR

-

stopa oprocentowania oferowana na londyńskim rynku międzybankowym
dla depozytów w USD, publikowana na stronie LIBOR01 w „Reuter Monitor Money
Rates Service” o godzinie 13:00 czasu CET,

Limit Kredytowy lub Limit

-

kompleksowa usługa finansowa świadczona przez Bank w wykonaniu Umowy
o Limit Kredytowy, polegająca na umożliwieniu korzystania przez Klienta
jednocześnie z wielu Produktów Kredytowych, do kwoty łącznego Zaangażowania
Banku nie przekraczającej określonej w Umowie Kwoty Limitu,

Ogólne Warunki Umów
Kredytowych lub OWUK

-

niniejsze „Ogólne Warunki Umów Kredytowych”, stanowiące integralną część
Umowy, zawierające ogólne postanowienia Umowy mające zastosowanie
do każdego Produktu Kredytowego udostępnianego przez Bank, niezależnie od jego
rodzaju,

Okres Kredytowania, Okres
Finansowania lub Okres
Obowiązywania Limitu

-

okres rozpoczynający się od Dnia Udostępnienia do określonego w Umowie Dnia
Ostatecznej Spłaty,

Okres Odsetkowy

-

okres określony w Umowie, w OWUK lub w Regulaminie Produktu Kredytowego,
w którym naliczane są odsetki od kwoty Kredytu wykorzystanego i pozostającego
do Spłaty,

Okres Wykorzystania

-

określony w Umowie okres, w którym Klient ma prawo do Wykorzystania Produktu
Kredytowego, rozpoczynający się od Dnia Udostępnienia lub od innego dnia
określonego w Umowie,

Podatek

-

podatek, opłata skarbowa, cło, składka na ubezpieczenia społeczne lub inna danina
publiczna,

Prawo Bankowe

-

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.
1376, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz późniejsze
przepisy prawa, która zmienią lub zastąpią tę ustawę lub przepisy wykonawcze
do niej,

Produkt Kredytowy

-

określona w Umowie i Regulaminie Produktu Kredytowego usługa finansowa
świadczona przez Bank na rzecz lub na zlecenie Klienta w wykonaniu Umowy,
w związku z którą Bank ponosi ryzyko kredytowe (np. Kredyt w Rachunku
Bieżącym, Kredyt Odnawialny, Kredyt Nieodnawialny, Gwarancja bankowa, awal,
poręczenie, Akredytywa, dyskonto weksli, faktoring),

Przedmiot Zabezpieczenia

-

rzeczy lub prawa (aktywa), na których zostało ustanowione Zabezpieczenie
o charakterze rzeczowym,

Przypadek Naruszenia

-

każdy z przypadków określonych w pkt 7 OWUK,

Rachunek Bieżący lub
Rachunek Klienta

-

rachunek bieżący Klienta prowadzony przez Bank,

Rachunek Kredytowy lub
Rachunek Banku

-

wewnętrzne konto ewidencyjne Banku, służące do ewidencji księgowej
Wierzytelności Banku i zobowiązań pozabilansowych Banku, wynikających
z Umowy,

Regulamin Produktu
Kredytowego lub Regulamin

-

integralna cześć Umowy, zawierająca postanowienia Umowy mające zastosowanie
do poszczególnego Produktu Kredytowego lub grupy Produktów Kredytowych,

Spółka Publiczna

-

spółka akcyjna,
zorganizowanym,

Spłata Wierzytelności Banku
lub Spłata

-

spełnienie świadczenia pieniężnego na rzecz Banku przez Klienta albo innego
Zobowiązanego w wykonaniu Umowy lub w związku z Umową,

Stopa Bazowa

-

EURIBOR, LIBOR, WIBOR lub inna powszechnie funkcjonująca na rynku
i publikowana stopa oprocentowania określona w Umowie jako podstawa obliczenia
Stopy Zmiennej, lub stopa procentowa, stanowiąca podstawę obliczenia Stopy
Stałej, ustalona przez Bank w oparciu o stawki oprocentowania kwotowane na rynku
międzybankowym dla danego Okresu Kredytowania z uwzględnieniem ustalonego
w Umowie harmonogramu Spłat Kredytu,

Stopa Stała

-

stopa oprocentowania Produktu Kredytowego, ustalana przez Bank poprzez
dodanie określonej w Umowie marży Banku do Stopy Bazowej, stała w całym
Okresie Kredytowania,

Stopa Zmienna

-

stopa oprocentowania Produktu Kredytowego, ustalana przez Bank poprzez
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będąca

emitentem

akcji

znajdujących

się

w

obrocie

dodanie określonej w Umowie marży Banku do wysokości Stopy Bazowej
dla danego Okresu Odsetkowego,
Strona Internetowa Banku

-

strona internetowa Banku, powszechnie dostępna pod adresem http://www.dnb.pl,

Strony

-

Bank oraz Klient określony w Umowie,

Sublimit

-

dopuszczalna, górna granica kwoty Zaangażowania Banku z tytułu pojedynczego
Produktu Kredytowego lub określonej grupy Produktów Kredytowych, określona
w Umowie o Limit Kredytowy,

System Bankowości
Internetowej

-

system bankowości internetowej („NORDnet”, „iNORD” lub inny) udostępniony
Klientowi przez Bank na podstawie zawartej przez Strony umowy, umożliwiający
składanie przez Klienta Dyspozycji,

Udostępnienie Produktu
Kredytowego

-

postawienie środków pieniężnych udzielonego Produktu Kredytowego do dyspozycji
Klienta lub gotowość Banku do zaciągnięcia innego zobowiązania na rzecz lub na
zlecenie Klienta, zgodnie z Dyspozycją, stosownie do charakteru danego Produktu
Kredytowego,

Umowa

-

umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Bankiem a Klientem lub pisemne
zlecenie Klienta zaakceptowane przez Bank (np. Umowa Kredytu Nieodnawialnego,
Umowa Kredytu Odnawialnego, Umowa Kredytu w Rachunku Bieżącym, Umowa
o Limit Kredytowy, Zlecenie Udzielenia Gwarancji lub Zlecenie Otwarcia
Akredytywy), na podstawie której Bank udostępnia na rzecz lub na zlecenie Klienta
poszczególne Produkty Kredytowe, której integralną część stanowią: a) OWUK,
b) odpowiednie Regulaminy, c) wszelkie Dyspozycje składane w jej wykonaniu
i zaakceptowane przez Bank, d) inne związane z nią umowy, e) dokumenty (w tym
umowy) związane z ustanawianiem Zabezpieczenia,

Waluta Produktu
Kredytowego

-

waluta określona w Umowie, w której Bank ewidencjonuje kwoty Zaangażowania
z tytułu określonego Produktu Kredytowego,

Waluta Limitu Kredytowego
lub Waluta Limitu

-

waluta określona w Umowie, w której Bank ewidencjonuje kwoty łącznego
Zaangażowania z tytułu wszystkich Produktów Kredytowych w ramach Limitu
Kredytowego,

Waluta Wypłaty

-

waluta, w której następuje faktyczne spełnienie świadczenia pieniężnego (płatność)
Banku na rzecz lub na zlecenie Klienta w wykonaniu Umowy (np. Wypłata
z Kredytu, Wypłata z Gwarancji, Wypłata z Akredytywy),

Warunki Wstępne

-

warunki określone w OWUK, w Regulaminie lub w Umowie, które Klient jest
zobowiązany spełnić przed Udostępnieniem Produktu Kredytowego,

WIBOR

-

stopa oprocentowania oferowana na rynku międzybankowym dla depozytów w PLN,
publikowana na stronie „WIBO” serwisu „Reuter Monitor Money Rates Service”
o godz. 13:00 czasu CET,

Wierzytelności Banku

-

wierzytelności (należności) pieniężne Banku wobec Klienta z tytułu Umowy lub
pozostające w związku z Umową, w tym wykorzystany (wypłacony) Produkt
Kredytowy, należne odsetki, prowizje, opłaty, zwrot kosztów,

Wykorzystanie Produktu
Kredytowego

-

każde spełnienie świadczenia pieniężnego (płatność) Banku na rzecz lub
na zlecenie Klienta w wykonaniu Umowy, w wyniku którego powstaje Wierzytelność
Banku, (np. wypłata kredytu) lub zaciągniecie przez Bank na zlecenie Klienta
nieodwołalnego zobowiązania do takiego świadczenia (np. wystawienie Gwarancji
lub Akredytywy),

Zaangażowanie Banku lub
Zaangażowanie

-

Wierzytelności Banku lub zobowiązania pozabilansowe zaciągnięte przez Bank
na rzecz lub na zlecenie Klienta,

Zabezpieczenie

-

czynność prawna mająca na celu zabezpieczenie Spłaty istniejących i przyszłych
Wierzytelności Banku lub ułatwiająca ich przymusowe dochodzenie przez Bank,

Zadłużenie Przeterminowane

-

Wierzytelności Banku niespłacone w terminie określonym w Umowie lub
na podstawie Umowy, od którego Bank może pobierać odsetki za opóźnienie
wg podwyższonej stopy oprocentowania,

Zobowiązany

-

Klient lub inna osoba odpowiedzialna osobiście lub rzeczowo za spłatę
Wierzytelności Banku, w szczególności gwarant, poręczyciel, dłużnik hipoteczny,
zastawca, cedent, przewłaszczający, kaucjodawca lub dłużnik Banku z tytułu innego
rodzaju Zabezpieczenia lub z tytułu przejęcia albo przystąpienia do długu.
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2.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA KLIENTA
2.1. Poprzez zawarcie Umowy, a następnie przez złożenie Dyspozycji, Klient oświadcza i zapewnia Bank, że na dzień zawarcia
Umowy oraz na dzień złożenia każdej Dyspozycji:
2.1.1. [ważność i wykonalność Umowy] wszelkie niezbędne upoważnienia i zgody wymagane w celu zawarcia i wykonania
Umowy zostały uzyskane i Umowa stanowi zgodne z prawem, wiążące i wykonalne zobowiązanie Klienta, którego
Bank może dochodzić zgodnie z postanowieniami Umowy,
2.1.2. [rzetelność informacji i dokumentów Klienta] wszystkie informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta Bankowi
w związku z Umową są prawdziwe i kompletne oraz rzetelnie odzwierciedlają status prawny i sytuację ekonomicznofinansową Klienta, a ponadto Klientowi nie są znane żadne inne istotne fakty lub okoliczności, które nie zostały
ujawnione Bankowi, a które mogłyby, w wypadku ich ujawnienia, niekorzystnie wpłynąć na decyzję Banku dotyczącą
Udostępnienia Produktu Kredytowego,
2.1.3. [brak Przypadku Naruszenia] w wyniku Wykorzystania Produktu Kredytowego nie wystąpi Przypadek Naruszenia lub
uzasadnione ryzyko wystąpienia Przypadku Naruszenia,
2.1.4. [brak naruszenia orzeczenia lub umowy] zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia orzeczenia sądowego lub decyzji
administracyjnej, którym Klient jest związany, ani żadnej umowy, której Klient jest stroną lub którą jest w inny sposób
związany,
2.1.5. [brak postępowania o istotnie niekorzystnym wpływie] przeciwko Klientowi nie toczy się ani nie zagraża wszczęcie
przeciwko niemu żadnego postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego, które może mieć istotnie
niekorzystny wpływ na status prawny, sytuację ekonomiczno-finansową lub zdolność kredytową Klienta, lub które może
mieć istotnie niekorzystny wpływ na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność Umowy,
2.1.6. [brak zaległości podatkowych] Klient nie opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek Podatków i w stosunku do Klienta nie są
podnoszone żadne dotyczące Podatków roszczenia, o których Bank nie został powiadomiony,
2.1.7. [brak istotnie niekorzystnych zmian] nie nastąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana w sytuacji ekonomicznofinansowej Klienta, w stosunku do stanu przedstawionego Bankowi przez Klienta,
2.1.8. [brak zawieszenia spłat] Klient: (a) nie zawiesił spłaty całości lub części swoich długów ani (b) nie ogłosił takiego
zamiaru ani (c) nie przyznał, iż nie jest w stanie spłacić terminowo swoich długów, oraz w konsekwencji powyższego
(d) nie rozpoczął ze swoimi wierzycielami negocjacji mających na celu refinansowanie lub zmianę terminów spłaty
zadłużenia,
2.1.9. [brak wniosku o upadłość/postępowanie naprawcze] (a) Klient nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania
naprawczego, ani (b) nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta,
2.1.10. [finansowanie nieruchomości] w przypadku finansowania przez Bank nieruchomości (a) środki finansowe Klienta
przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu, a także (b) w przypadku uznania przez Bank za wkład własny
wartości nieruchomości gruntowej, na której docelowo znajdować się będzie finansowana nieruchomość,
że nieruchomość ta nie jest obciążona kredytem,

3.

UDOSTĘPNIENIE I WYKORZYSTANIE PRODUKTU KREDYTOWEGO
3.1. [Warunki Wstępne] O ile Umowa lub Regulamin nie stanowi inaczej, Udostępnienie Produktu Kredytowego następuje w Dniu
Udostępnienia, który jest dniem satysfakcjonującego dla Banku, łącznego spełnienia poniższych Warunków Wstępnych:
3.1.1. [zawarcie Umowy] zawarcie Umowy w sposób prawnie wiążący dla Stron,
3.1.2. [Rachunek] otwarcie przez Klienta Rachunku Bieżącego,
3.1.3. [prowizje i opłaty] zapłata przez Klienta wszelkich prowizji i opłat oraz zwrotu poniesionych kosztów należnych
Bankowi do Dnia Udostępnienia, o ile nie są one pobierane w ciężar Produktu Kredytowego,
3.1.4. [Zabezpieczenia] ustanowienie oraz dostarczenie dowodów ustanowienia uzgodnionych Zabezpieczeń, przy czym
w przypadku Zabezpieczenia w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego, warunek ten zostaje zastąpiony przez
warunek w postaci dostarczenia odpisu wniosku o wpis – odpowiednio – hipoteki do księgi wieczystej lub zastawu
rejestrowego do rejestru zastawów, wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym sądzie (tzw. prezentata) oraz
dowodem uiszczenia wymaganych opłat sądowych,
3.1.5. [zgody wewnętrzne] wyrażenie zgody na zawarcie Umowy lub ustanowienie Zabezpieczenia przez właściwe organy
Klienta bądź inne podmioty – w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy lub regulacje wewnętrzne
Klienta,
3.1.6. [zgody zewnętrzne] przedłożenie wszelkich zezwoleń (w tym dewizowych), licencji oraz innych oświadczeń osób
trzecich, o ile jest to niezbędne dla zawarcia Umowy,
3.1.7. [Statut/umowa spółki] przedłożenie kopii aktualnego statutu bądź umowy spółki Klienta, poświadczonej przez osoby
uprawnione do reprezentacji Klienta,
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3.1.8. [Dodatkowe Warunki Wstępne] spełnienie wszystkich warunków określonych w Umowie lub Regulaminie,
w szczególności określonych jako „Dodatkowe Warunki Wstępne”.
3.2. [charakter Warunków Wstępnych] Bank może zwolnić Klienta od obowiązku spełnienia poszczególnych Warunków
Wstępnych.
3.3. [Dyspozycje] W Okresie Wykorzystania Klient ma prawo Wykorzystywania Produktu Kredytowego na podstawie składanych
Bankowi Dyspozycji, określonych w Umowie lub Regulaminie Produktu Kredytowego.
3.4. [Sposób składania Dyspozycji] Dyspozycje mogą być składane:
3.4.1. [pismo] przez złożenie w Banku Dyspozycji na piśmie,
3.4.2. [Internet] przez przesłanie do Banku Dyspozycji przez System Bankowości Internetowej - na warunkach określonych
w uprzednio zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem odrębnej umowie określającej warunki składania w Banku
Poleceń Płatniczych do Rachunku Bieżącego tą drogą,
3.4.3. [karta] przez użycie karty płatniczej.
3.5. [Autoryzacja Dyspozycji] O ile Strony nie określą sposobu autoryzacji poszczególnych rodzajów Dyspozycji, Dyspozycje
mogą składać osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta, zgodnie z odpowiednimi dokumentami,
znajdującymi się w posiadaniu Banku.
3.6. [Termin składania Dyspozycji] Klient może składać Dyspozycje w Dni Robocze najpóźniej do godziny 11:30. Złożenie
Dyspozycji po tym terminie jest traktowane jako złożenie Dyspozycji w następnym Dniu Roboczym.
3.7. [Nieprawidłowe Dyspozycje] Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowego sporządzenia
Dyspozycji przez Klienta.
3.8. [Odmowa realizacji Dyspozycji] Bank odmawia realizacji Dyspozycji złożonej przez osobę, która nie posiada odpowiedniego
umocowania do składania Dyspozycji. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji w przypadku, gdy:
3.8.1. [niespełnienie Warunku Wstępnego] nie został należycie spełniony Warunek Wstępny,
3.8.2. [niezgodność z Umową] Dyspozycja nie jest zgodna z warunkiem określonym w Umowie, w tym w OWUK lub
Regulaminie Produktu Kredytowego,
3.8.3. [przekroczenie dostępnego Limitu] zgodnie z treścią Dyspozycji, jej realizacja spowodowałaby przekroczenie kwoty
dostępnego Limitu lub Kredytu,
3.8.4. [upływ Okresu Wykorzystania] zgodnie z treścią Dyspozycji, jej realizacja nastąpiłaby po upływie Okresu
Wykorzystania,
3.8.5. [Przypadek Naruszenia] wystąpił Przypadek Naruszenia lub istnieje uzasadnione ryzyko jego wystąpienia,
3.8.6. [brak zobowiązania] Umowa przyznaje Bankowi bezwarunkowe uprawnienie do odmowy realizacji Dyspozycji.
3.9. [Koniec Okresu Wykorzystania] Zobowiązanie Banku do Udostępnienia Produktu Kredytowego wygasa wraz z upływem
ostatniego Dnia Roboczego Okresu Wykorzystania.
3.10. [Zobowiązania pozabilansowe] Termin wygaśnięcia zobowiązań pozabilansowych Banku zaciągniętych w ramach Limitu,
przez co należy rozumieć w szczególności termin ważności Gwarancji wystawionych przez Bank lub Akredytyw otwartych
przez Bank - nie może przekroczyć Okresu Obowiązywania Limitu.
3.11. [Gwarancja/Akredytywa w walucie innej niż waluta Limitu] W przypadku wykorzystania Limitu Kredytowego w formie
Gwarancji lub Akredytywy w walucie innej niż waluta Limitu lub waluta odpowiedniego Sublimitu (jeżeli został ustalony
w Umowie):
3.11.1. [Dostępny Limit] Limit pozostający do Wykorzystania (dostępny Limit) ulega pomniejszeniu o równowartość kwoty
Gwarancji lub Akredytywy w Walucie Limitu według Kursu Średniego NBP z Dnia Roboczego poprzedzającego dzień
udzielenia Gwarancji lub otwarcia Akredytywy,
3.11.2. [Rezerwa Kursowa] dostępny Limit (oraz odpowiednio dostępny Sublimit, jeżeli został ustalony) ulega dodatkowemu
pomniejszeniu o kwotę obliczoną na podstawie wskaźników procentowych, przyporządkowanych do poszczególnych
okresów ważności Gwarancji lub Akredytywy, określonych w Umowie o Limit („Rezerwa Kursowa”); jeżeli w takim
przypadku Zaangażowanie Banku przekroczy kwotę dostępnego Limitu lub odpowiedniego Sublimitu, Kredytobiorca
na wezwanie Banku jest zobowiązany w terminie 10 Dni Roboczych do ustanowienia dodatkowego Zabezpieczenia
w formie i treści zaakceptowanej przez Bank.
4.

KOSZTY FINANSOWANIA
4.1. [Prowizje] Rodzaj i wysokość prowizji należnych Bankowi określa Umowa. Zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi
w wypadku niewykorzystania udzielonego Produktu Kredytowego. Uprawnienie Banku do pobrania prowizji nie wygasa
wskutek nie pobrania prowizji przez Bank w terminie. Bank jest uprawniony do pobrania prowizji w ciężar Rachunku
Bieżącego lub w ciężar udzielonego Klientowi Kredytu.
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4.2. [Prowizje dla Limitu Kredytowego/Kredytu] W przypadku udzielenia Limitu Kredytowego/Kredytu Bank może pobierać
w szczególności następujące prowizje:
4.2.1. prowizja przygotowawcza – naliczana od kwoty Limitu/Kredytu, płatna jednorazowo z góry, nie później niż w dniu
pierwszego Wykorzystania Limitu/Kredytu,
4.2.2. prowizja administracyjna – naliczana od kwoty Limitu/Kredytu, płatna w terminach określonych w Umowie
(w przypadku Limitu np. razem z odsetkami od Kredytu udzielonego w ramach Limitu),
4.2.3. prowizja za zaangażowanie – naliczana od niewykorzystanej kwoty Limitu/Kredytu, licząc za każdy dzień
niewykorzystania, począwszy od dnia zawarcia Umowy do końca Okresu Wykorzystania, płatna w terminach
określonych w Umowie (w przypadku Limitu np. razem z odsetkami od Kredytu udzielonego w ramach Limitu),
4.2.4. prowizja za przedterminową Spłatę – naliczana od kwoty Kredytu spłaconego przed terminem określonym w Umowie,
płatna nie później niż w dniu Przedterminowej Spłaty;
4.3. [Prowizja za zmianę Umowy] W przypadku dokonania zmiany Umowy na wniosek Klienta wysokość prowizji określa aneks
lub inne porozumienie zmieniające do Umowy, przy czym jest ona płatna nie później niż w dniu podpisania aneksu lub innego
porozumienia zmieniającego Umowę.
4.4. [Koszty Umowy, Dyspozycji i instrukcji Klienta] Klient ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonywaniem
Umowy oraz aneksów do niej. Bank ma ponadto prawo obciążyć Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami, które ponosi
w związku z realizacją Dyspozycji bądź wykonywaniem dodatkowych instrukcji Klienta.
4.5. [Koszty Zabezpieczenia] Koszty ustanowienia, utrzymywania oraz zwolnienia Zabezpieczenia ponosi w całości Klient. Bank
ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesie w związku z udzielaniem, zwalnianiem lub
realizacją Zabezpieczeń, w szczególności kosztów pomocy prawnej, sądowych, notarialnych, składowych, przechowania,
wyceny, transportu i ochrony Przedmiotów Zabezpieczenia oraz pozyskiwania dokumentów z odpowiednich rejestrów, w tym
koszty pośrednictwa osób trzecich.

4.6. [Koszty przedterminowej Spłaty Kredytów o Zmiennej Stopie oprocentowania] W przypadku dokonania przez Klienta
przedterminowej Spłaty całości lub części Kredytu w innym dniu niż dzień płatności odsetek, Kredytobiorca zrekompensuje
Bankowi poniesione przez niego z tego tytułu koszty, związane z spłatą Kredytu w innym terminie niż to wynika z OWUK lub
z zapisów Umowy. Koszty te będą stanowić różnicę pomiędzy kwotą odsetek (wyliczonych bez uwzględniania marży Banku),
które Klient zapłaciłby Bankowi za okres od dnia przedterminowej Spłaty całości lub części Kredytu do ostatniego dnia
bieżącego Okresu Odsetkowego (włącznie), a kwotą odsetek, jakie Bank może uzyskać lokując w wiodącym banku kwotę
przedterminowej Spłaty jako depozyt na międzybankowym rynku w Warszawie przez okres rozpoczynający się w dniu
roboczym następującym po dniu, w którym Klient dokonał przedterminowej Spłaty i kończący się w ostatnim dniu bieżącego
Okresu Odsetkowego (włącznie).
4.7. [Koszty przedterminowej Spłaty Kredytów o Stałej Stopie oprocentowania] W przypadku dokonania przez Klienta
przedterminowej Spłaty całości lub części Kredytu w innym dniu niż dzień określony w harmonogramie Spłat Kredytu
w Umowie , Kredytobiorca zrekompensuje Bankowi poniesione przez niego z tego tytułu koszty, związane z spłatą Kredytu
w innym terminie niż to wynika z OWUK lub z zapisów Umowy. Koszty te będą stanowić różnicę pomiędzy kwotą odsetek
okres od dnia przedterminowej Spłaty całości lub części Kredytu do Dnia Ostatecznej Spłaty Kredytu, a kwotą odsetek, jakie
Bank może uzyskać lokując w wiodącym banku kwotę przedterminowej Spłaty jako depozyt na międzybankowym rynku
(wyliczonych bez uwzględniania marży Banku), które Klient zapłaciłby Bankowi za w Warszawie przez okres rozpoczynający
się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Klient dokonał przedterminowej Spłaty i kończący się w Dniu
Ostatecznej Spłaty Kredytu.
4.8. [Opłaty BFG] Klient jest zobowiązany do pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego (BFG) w związku z Zaangażowaniem. Opłaty będą naliczane w trybie i na zasadach określanych przez BFG.
4.9. [Koszty nierezydenta] Jeżeli Zobowiązany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
Klient ponosi wszelkie koszty i opłaty związane ze zmianami prawa obowiązującego w kraju Zobowiązanego bądź jego
interpretacji lub stosowania, powodującymi zwiększenie kosztów Banku, zmniejszenie Wierzytelności Banku możliwej
do dochodzenia od Zobowiązanego bądź obciążenie Banku jakimikolwiek wydatkami, a także koszty tłumaczeń dokumentów
dostarczonych przez Klienta, niezbędnych do obsługi Produktu Kredytowego.
4.10. [Dodatkowe koszty finansowania – nowe obciążenia publicznoprawne] W przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, na Bank zostanie nałożony obowiązek tworzenia, odprowadzania, zapłaty lub utrzymywania w
związku z Zaangażowaniem szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów, opłat, podatków lub innych obciążeń
finansowych, Bank jest uprawniony do zmiany, określonych w Umowie, stopy oprocentowania Produktu Kredytowego, prowizji
lub sposobów ich naliczania, stosownie do rodzaju i proporcjonalnie do wysokości obciążeń Banku wprowadzonych przez
powyższe przepisy prawa. Zmiany stopy oprocentowania Produktu Kredytowego, prowizji lub sposobów ich naliczania
wprowadzone w powyższym trybie nie stanowią zmiany Umowy i obowiązują od dnia doręczenia Klientowi przez Bank
zawiadomienia, określającego nową wysokość lub sposób naliczania stopy oprocentowania Produktu Kredytowego lub
prowizji, chyba że zawiadomienie to wskaże termin późniejszy, stosownie do terminów nałożenia na Bank powyższych
obciążeń.
4.11. [Zmiana Marży] Jeżeli Produkt Kredytowy jest oprocentowany wg Stopy Zmiennej, z zastrzeżeniem warunków określonych
poniżej, Bankowi przysługuje prawo do zmiany wysokości oprocentowania Produktu Kredytowego poprzez zmianę wysokości
marży Banku („Marża”) doliczanej do Stopy Bazowej („Zmiana Marży”). Zmiana Marży nie może spowodować zwiększenia
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Marży jednorazowo o więcej niż 3 punkty procentowe. Zmiana Marży następuje poprzez pisemne zawiadomienie Klienta
o nowej wysokości Marży („Nowa Marża”), w którym Bank wskazuje jednocześnie okoliczności uzasadniające Zmianę Marży
oraz dzień, od którego obowiązuje Nowa Marża. Zmiana Marży nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana Marży może nastąpić
w przypadku wystąpienia w Okresie Kredytowania jednej z poniższych okoliczności:
4.11.1. istotne podwyższenie kosztu pozyskiwania środków na finansowanie działalności kredytowej banków w Polsce,
będące następstwem istotnie niekorzystnej zmiany ekonomicznego, politycznego lub społecznego otoczenia banków,
4.11.2. utrata lub istotne zmniejszenie wartości ustanowionego Zabezpieczenia i nieustanowienie odpowiedniego
Zabezpieczenia uzupełniającego w terminie wyznaczonym przez Bank,
4.11.3. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Bank jest zobowiązany w związku z Produktem Kredytowym
do utworzenia lub zwiększenia kwoty utworzonych rezerw celowych,
4.11.4. pogorszenie w ocenie Banku sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, oceniane na podstawie sprawozdań
finansowych, zweryfikowanych przez biegłego rewidenta, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy, a w innym
przypadku zatwierdzonych przez odpowiedni organ Kredytobiorcy, a wyrażające się w:
4.11.4.1.wystąpieniu zaległości w zapłacie Podatku;
4.11.4.2.naruszeniu (zmniejszeniu) wysokości kapitału zakładowego (funduszu podstawowego);
4.11.4.3.wystąpieniu straty ze sprzedaży;
4.11.4.4.zmniejszeniu kwoty kapitałów (funduszy) własnych Kredytobiorcy do wartości poniżej 15% sumy bilansowej;
4.11.5. wystąpienie innego Przypadku Naruszenia.
4.12. [Zadłużenie Przeterminowane] W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości
Wierzytelności Banku stanowiących należność główną, prowizję, opłatę lub koszty określone w Umowie, następnego dnia po
terminie płatności są one traktowane jako Zadłużenie Przeterminowane. Od każdej kwoty Zadłużenia Przeterminowanego
Bank pobiera odsetki za okres od Dnia Wymagalności do dnia faktycznej całkowitej Spłaty tego Zadłużenia
Przeterminowanego wg stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego. Wysokość stopy odsetek od Zadłużenia
Przeterminowanego ogłaszana jest przez Bank na Stronie Internetowej Banku lub w placówkach Banku. Zmiana stopy
odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego nie stanowi zmiany Umowy i obowiązuje od dnia ogłoszenia nowej wysokości
stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego.
4.13. [Rozliczenie] W przypadku obciążenia Klienta kosztami i opłatami, o których mowa w powyższych postanowieniach, Bank na
żądanie Klienta przedstawi szczegółowe pisemne rozliczenie.
4.14. [Sposób płatności] Wszelkie odsetki, prowizje i należności z tytułu zwrotu kosztów pobierane są przez Bank z Rachunku
Bieżącego bez dodatkowego upoważnienia Klienta. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku Bieżącym,
Bank pobierze należne kwoty z innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank lub w ciężar jakiegokolwiek dostępnego
Produktu Kredytowego. W przypadku rachunków w innej walucie, jeżeli Strony nie ustalą innego kursu, do przeliczeń zostanie
zastosowany Kurs Banku.
4.15. [Kalkulacja odsetek] Wszelkie odsetki będą obliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, które upłynęły w Okresie
Odsetkowym, zaś rok będzie liczony jako składający się z 360 dni. Powyższe zasady stosuje się również do dodatkowych
obciążeń z tytułu opóźnienia, prowizji oraz innych opłat.
5.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
5.1. [Ogólne] Klient zobowiązuje się, że do chwili całkowitej spłaty wszystkich Wierzytelności Banku:
5.1.1. [dostarczanie dokumentów] będzie uzyskiwał i odnawiał oraz niezwłocznie dostarczy Bankowi poświadczone przez
siebie kopie wszelkich upoważnień, zatwierdzeń, zgód, licencji, zwolnień, rejestracji, wniosków i poświadczeń
notarialnych, jakie mogą się okazać konieczne lub pożądane, aby zapewnić ważność lub wykonalność jego
zobowiązań lub praw Banku wynikających z Umowy lub pozostających w związku z Umową,
5.1.2. [Zabezpieczenia] zachowa w mocy i skuteczności wszelkie Zabezpieczenia, a w razie ich wygaśnięcia bądź obniżenia
ich wartości, ustanowi Zabezpieczenia równoważne,
5.1.3. [brak istotnych zmian] nie dokona istotnych zmian w charakterze, przedmiocie lub formie swojej działalności, w tym
nie dokona przekształcenia, podziału lub połączenia z innym podmiotem, bez uprzedniej zgody Banku,
5.1.4. [ubezpieczenie mienia] zapewni ubezpieczenie swojego mienia oraz Przedmiotu Zabezpieczenia, w zakresie i do
kwoty zgodnej ze starannością przyjętą w danej dziedzinie gospodarki, a także zachowa ciągłość tego ubezpieczenia,
5.1.5. [Podatki] będzie terminowo płacił Podatki,
5.1.6. [środki na Rachunku] będzie utrzymywał saldo środków na Rachunku Bieżącym w wysokości wystarczającej
do pełnej i terminowej Spłaty Wierzytelności Banku,
5.1.7. [nie obciążanie Rachunków] bez pisemnej zgody Banku nie udzieli pełnomocnictwa dla osoby trzeciej
do dysponowania Rachunkiem Bieżącym lub innymi rachunkami bankowymi Klienta w Banku, nie przeniesie praw
do tych rachunków, nie ustanowi zastawu na tych prawach lub innego ograniczenia w dysponowaniu rachunkami
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na rzecz osób trzecich,
5.1.8. [należyta rachunkowość] będzie właściwie prowadził własną księgowość i wymaganą sprawozdawczość oraz będzie
przeprowadzał badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
5.1.9. [kontrola Banku] umożliwi przeprowadzanie przez Bank lub upoważnione przez niego osoby, okresowej kontroli
sytuacji prawnej, ekonomiczno-finansowej i majątkowej Klienta, w zakresie oceny jego zdolności kredytowej, kontroli
realizacji postanowień Umowy i utrzymywania oraz stanu Zabezpieczeń, w szczególności poprzez umożliwienie
dostępu do jego ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych oraz do Przedmiotów Zabezpieczenia, w siedzibie
Klienta, w miejscach prowadzenia jego działalności i w miejscach, w których znajdują się Przedmioty Zabezpieczenia,
5.2. [Obowiązki informacyjne] Klient niezwłocznie poinformuje Bank o:
5.2.1. [istotny wpływ na sytuację Klienta] wszelkich znanych Klientowi zdarzeniach powodujących zmiany własnościowe
lub kapitałowe dotyczące Klienta oraz o innych znanych Klientowi zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych
mających istotny wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczno-finansową lub majątkową, w tym o spodziewanych
zmianach podmiotu dominującego wobec Klienta w szczególności na skutek zamiaru zbycia lub obciążenia udziałów
lub akcji Klienta,
5.2.2. [zagrożenie terminowej Spłaty] wszczęciu w stosunku do Zobowiązanego postępowania egzekucyjnego,
likwidacyjnego lub upadłościowego oraz o wszelkich innych zdarzeniach powodujących lub mogących powodować
zagrożenie terminowej Spłaty Wierzytelności Banku,
5.2.3. [utrata finansowania] wypowiedzeniu jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, dyskonta weksli
lub innej umowy, na podstawie której osoba trzecia finansuje Klienta,
5.2.4. [zmiany reprezentacji Klienta] zmianach składu organów zarządzających Klienta lub sposobu reprezentacji Klienta,
5.2.5. [zmiany w KRS] istotnych zmianach treści danych ujawnionych w tym rejestrze,
5.2.6. [zmiany adresu, REGON, NIP] zmianie adresu, numeru statystycznego i numeru identyfikacji podatkowej Klienta,
5.2.7. [zmiana oświadczeń] każdej zmianie informacji zawartych w oświadczeniach składanych przez Klienta w Umowie
lub Dyspozycji,
5.2.8. [Przypadek Naruszenia] zaistnieniu Przypadku Naruszenia lub okoliczności mogącej spowodować Przypadek
Naruszenia.
5.3. [Dostarczanie dokumentów] Klient będzie dostarczał Bankowi dokumenty, informacje i sprawozdania dotyczące Klienta
lub innego Zobowiązanego, a w szczególności:
5.3.1. [F-01] kwartalne sprawozdania finansowe na drukach F-01 (informacje o wynikach swojej działalności w formie
ustalonej z Bankiem – w przypadku, gdy Klient nie jest zobowiązany do sporządzania tego sprawozdania), w terminie
20 dni po zakończeniu kwartału,
5.3.2. [kwartalne sprawozdanie finansowe] bilans, rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych – w przypadku
gdy Klient jest zobowiązany do sporządzania tego rodzaju sprawozdania, co kwartał w ciągu 20 dni od ich
sporządzenia, a w przypadku gdy Klient jest Spółką Publiczną - w innym terminie obowiązującym dla ogłaszania
informacji przez Spółki Publiczne,
5.3.3. [roczne sprawozdanie finansowe] kompletne roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z działalności, opinią biegłego rewidenta (jeśli jest wymagana) lub uwagami, które zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi regułami badania, w terminie 14 dni od otrzymania raportu biegłego rewidenta, ale nie później niż
w terminach przewidzianych dla sporządzenia takich sprawozdań,
5.3.4. [przychody, sytuacja finansowa] wiarygodne dokumenty dotyczące jego przychodów oraz sytuacji finansowej
(np. deklaracje podatkowe dotyczące podatku dochodowego, decyzje dotyczące wymiaru podatku oraz oświadczenia
dotyczące stanu majątkowego),
5.3.5. [ZUS, US] zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o opłacanych Podatkach, opłatach i składkach
na ubezpieczenie społeczne – na żądanie Banku, nie częściej niż 4 razy w roku na koniec każdego kwartału
kalendarzowego,
5.3.6. [dane ujawnione w KRS] odpisy wniosków do KRS o dokonanie zmian istotnych wpisów w tym rejestrze,
5.3.7. [źródła finansowania] informacje o przyznanych Klientowi kredytach, pożyczkach, limitach na akredytywy
lub gwarancje, udzielonych przez Klienta poręczeniach i gwarancjach, zawartych umowach leasingowych,
faktoringowych lub o dyskonto weksli oraz innych istotnych zobowiązaniach bilansowych lub pozabilansowych,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia odpowiedniej umowy,
5.3.8. [wycena Przedmiotu Zabezpieczenia - nieruchomości] wycenę nieruchomości stanowiącej Przedmiot
Zabezpieczenia sporządzoną w sposób i przez podmiot uzgodniony z Bankiem - nie rzadziej niż co 2 (dwa) lata,
5.3.9. [wycena Przedmiotu Zabezpieczenia - środki trwałe] wycenę środków trwałych stanowiących Przedmiot
Zabezpieczenia sporządzoną w sposób i przez podmiot uzgodniony z Bankiem - na żądanie Banku,
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5.3.10. [inne] wszelkie inne okresowe informacje i dokumenty, jakich Bank może w uzasadnionym zakresie wymagać
w związku z Umową lub niezbędne do oceny bieżącej sytuacji prawnej, ekonomiczno-finansowej lub majątkowej
Klienta lub innego Zobowiązanego.
5.4. [Spółka Publiczna] W przypadku, gdy Klient jest Spółką Publiczną, nie narusza swoich zobowiązań wobec Banku, jeśli
przekazuje Bankowi informacje lub dostarcza Bankowi dokumenty w terminach obowiązujących dla ogłaszania informacji
przez Spółki Publiczne.
6.

SPŁATA WIERZYTELNOŚCI BANKU
6.1. [Sposób Spłaty] Wierzytelności Banku mogą być spłacane wyłącznie bezgotówkowo.
6.2. [Pełnomocnictwo do Rachunków] Klient upoważnia Bank do obciążania Rachunku Bieżącego prowadzonego w Walucie
Produktu Kredytowego kwotami Wierzytelności Banku w terminach Spłaty. Klient jest zobowiązany zapewnić wystarczającą
kwotę środków na Rachunku Bieżącym, co najmniej na 1 Dzień Roboczy przed terminem Spłaty. W przypadku braku środków
na Rachunku Bieżącym, Bank jest upoważniony do obciążenia każdego innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank.
W przypadku rachunków w innej walucie, jeżeli Strony nie ustalą innego kursu, do przeliczeń zostanie zastosowany Kurs
Banku.
6.3. [Dzień Spłaty] Za dzień dokonania Spłaty przez Klienta przyjmuje się dzień obciążenia Rachunku Bieżącego lub innego
rachunku Klienta prowadzonego w Banku należną kwotą.
6.4. [Termin Spłaty inny niż Dzień Roboczy] W przypadku, gdy termin Spłaty przypada na dzień, który nie jest Dniem
Roboczym, Wierzytelność Banku powinna być spłacona w pierwszym następującym po nim Dniu Roboczym.
6.5. [Waluta Spłaty] Klient może dokonać Spłaty w PLN lub dowolnej walucie wymienialnej. Jeżeli Klient zamierza dokonać Spłaty
w walucie innej niż Waluta Produktu Kredytowego, jest zobowiązany zawiadomić o tym Bank, wskazując walutę Spłaty, nie
później niż 2 Dni Robocze przed terminem Spłaty, do godz. 11:30. Kwota Spłaty zostanie przeliczona przez Bank na Walutę
Produktu Kredytowego według Kursu Banku obowiązującego w dniu Spłaty.
6.6. [Zaliczenie Spłat] Spłaty zaliczane będą przez Bank w następującej kolejności na poczet:
6.6.1. prowizji, opłat i kosztów przewidzianych w Umowie,
6.6.2. należności ubocznych, innych niż wymienione w pkt 6.6.1., 6.6.3., 6.6.4,
6.6.3. odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego,
6.6.4. odsetek umownych,
6.6.5. kapitału Produktu Kredytowego (należności głównej).
6.7. [Zaliczenie Spłat - rozwinięcie] Jeżeli istnieje kilka wymagalnych Wierzytelności Banku jednego rodzaju, Spłaty zalicza się
na poczet Wierzytelności Banku najdawniej wymagalnej.
6.8. [Przekroczenie Limitu - zmiany kursowe] W przypadku, gdy na skutek zmiany kursów wymiany Walut Produktów
Kredytowych dostępnych w ramach Limitu Kredytowego, łączna kwota Zaangażowania Banku, obliczona według Kursu
Średniego NBP z poprzedniego Dnia Roboczego, przekroczy kwotę Limitu, Klient najpóźniej w następnym Dniu Roboczym:
6.8.1.

dokona Spłaty Wierzytelności Banku, w kwocie przekraczającej kwotę Limitu, lub

6.8.2.

w przypadku, gdy Zaangażowanie Banku ma charakter zobowiązań pozabilansowych (np. Limit jest wykorzystany
w formie Akredytyw lub Gwarancji) – ustanowi Zabezpieczenie w formie Kaucji w kwocie przekraczającej kwotę
Limitu.

6.9. [Spłata Limitu Kredytowego] W przypadku rozwiązania Umowy o Limit Kredytowy Bank ma prawo ustalić w Walucie Limitu
łączną kwotę Zadłużenia Przeterminowanego z tytułu takiej Umowy, przy czym kwota Produktu Kredytowego wykorzystanego
w walucie innej niż Waluta Limitu (w tym kwota Wypłaty z Gwarancji lub Wypłaty z Akredytywy) zostanie przeliczana
na Walutę Limitu z zastosowaniem Kursu Banku sprzedaży waluty Produktu Kredytowego i Kursu Banku kupna Waluty Limitu.
6.10. [Potrącenie przez Bank] Bank ma prawo dokonać potrącenia wymagalnych Wierzytelności Banku ze wszelkimi
wymagalnymi oraz niewymagalnymi wierzytelnościami Klienta wobec Banku, bez względu na miejsce płatności lub walutę
tych wierzytelności. Jeżeli potrącane wierzytelności są wyrażone w różnych walutach, Bank może dla celów potrącenia
dokonać przeliczenia którejkolwiek z wierzytelności wg Kursu Banku kupna waluty wierzytelności Klienta.
6.11. [Potrącenie przez Klienta] Wszelkie Wierzytelności Banku podlegają Spłacie w całości, bez jakichkolwiek potrąceń. Jeśli
na podstawie przepisów prawa z Wierzytelności Banku muszą zostać dokonane odliczenia lub potrącenia, Klient dokona
wyrównania kwot należnych Bankowi w taki sposób, aby po dokonaniu potrącenia lub odliczenia, Bank otrzymał należną mu
kwotę w całości. Klient, poprzez zawarcie Umowy, zrzeka się nieodwołalnie prawa do potrącania swoich ewentualnych
wierzytelności wobec Banku z Wierzytelności Banku.
7.

PRZYPADKI NARUSZENIA
7.1. [Lista Przypadków Naruszenia] Wystąpienie którejkolwiek z następujących okoliczności może być traktowane przez Bank
jako Przypadek Naruszenia:
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7.1.1. [brak Spłaty] brak Spłaty jakiejkolwiek kwoty Wierzytelności Banku w terminie określonym zgodnie z Umową,
7.1.2. [naruszenie zobowiązania] niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta lub innego Zobowiązanego
zobowiązania wobec Banku lub niespełnienie warunku wynikającego z Umowy, w szczególności wykorzystanie
Produktu Kredytowego niezgodnie z jego przeznaczeniem (celem),
7.1.3. [nielegalność] zaciągnięcie lub wykonanie przez Zobowiązanego zobowiązania wobec Banku jest sprzeczne
z prawem,
7.1.4. [nierzetelność] informacja, oświadczenie lub zapewnienie, przekazane lub złożone przez Zobowiązanego w Umowie
lub w związku z Umową, jest nieprawdziwe lub niepełne w istotnym zakresie w chwili jego dostarczenia do Banku,
7.1.5. [zawieszenie spłat] Klient zawiesił spłatę całości lub części swoich długów, ogłosił taki zamiar, oświadczył, że jest
niezdolny do terminowej spłaty swoich długów lub z powodu swojej złej sytuacji finansowych rozpoczął negocjacje
w celu refinansowania lub restrukturyzacji swojego zadłużenia,
7.1.6. [upadłość/likwidacja] złożenie wniosku o wszczęcie w stosunku do Zobowiązanego postępowania upadłościowego,
postępowania likwidacyjnego, lub innego podobnego postępowania,
7.1.7. [postępowanie egzekucyjne] wszczęcie wobec Zobowiązanego postępowania egzekucyjnego, którego skutek
mógłby zagrozić terminowej Spłacie, w szczególności mienie należące do Zobowiązanego, mające istotną wartość
materialną, zostało zajęte w celu egzekucji lub zabezpieczenia roszczeń osoby trzeciej i w terminie wyznaczonym
przez Bank takie zajęcie nie zostało uchylone,
7.1.8. [postępowanie sądowe/administracyjne] wszczęcie wobec Klienta postępowania sądowego lub administracyjnego,
którego wynik mógłby w istotny sposób zagrozić kondycji finansowej Klienta lub jego istnieniu,
7.1.9. [utrata zdolności kredytowej] istotne, w stosunku do stanu znanego Bankowi w chwili Udostępnienia Produktu
Kredytowego, pogorszenie sytuacji gospodarczej, prawnej lub finansowej Zobowiązanego lub wystąpienie innego
zdarzenia, mogącego w ocenie Banku zagrozić zdolności Zobowiązanego do terminowej Spłaty Wierzytelności Banku,
7.1.10. [„krzyżowe” naruszenie] wystąpienie innego zdarzenia lub okoliczności, które stanowią naruszenie umowy zawartej
pomiędzy Klientem (lub podmiotem od niego zależnym lub dominującym wobec niego, lub podmiotem zależnym
od podmiotu dominującego wobec Klienta) – z jednej strony, a Bankiem (lub podmiotem od niego zależnym
lub dominującym wobec niego, lub podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec Banku) – z drugiej strony,
7.1.11. [sprzeczność z Umową] zaciągnięcie przez Klienta zobowiązania sprzecznego z Umową,
7.1.12. [utrata finansowania] wycofanie się podmiotu trzeciego z finansowania Klienta, w tym wypowiedzenie jakiejkolwiek
umowy kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, dyskonta weksli lub innej umowy, na podstawie której, podmiot trzeci
finansuje Klienta,
7.1.13. [utrata uprawnień] utraty mocy obowiązującej licencji, koncesji, zezwolenia, pozwolenia lub innej decyzji
administracyjnej, na podstawie której Klient lub inny Zobowiązany prowadzi istotną część swojej działalności,
7.1.14. [niespłacenie zobowiązań] niespłacenie przez Zobowiązanego długu wobec osoby trzeciej w kwocie istotnej
dla zdolności kredytowej Klienta,
7.1.15. [Zabezpieczenie] wystąpienie jednej z następujących okoliczności dotyczącej Zabezpieczenia:
7.1.15.1. nieważność, nieskuteczność lub odwołanie Zabezpieczenia,
7.1.15.2. naruszenie przez Zobowiązanego istotnego zobowiązania dotyczącego Zabezpieczenia
7.1.15.3. odmowa Zobowiązanego uznania swojej odpowiedzialności z tytułu udzielenia Zabezpieczenia,
7.1.15.4. istotne zmniejszenie wartości Zabezpieczenia,
7.1.15.5. niedostarczenie przez Klienta na żądanie Banku dodatkowego Zabezpieczenia, w przypadku, gdy Bank jest
uprawniony do takiego żądania,
7.1.16. [niewykonanie tytułu egzekucyjnego] nie wywiązanie się przez Klienta z jakichkolwiek zobowiązań finansowych
wynikających z prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu, podlegającego przymusowej egzekucji.
7.2. [Uprawnienia Banku] W sytuacji stwierdzenia Przypadku Naruszenia Bank może:
7.2.1. [wstrzymanie Udostępnienia Produktu Kredytowego] wstrzymać Udostępnienie Produktu Kredytowego lub cofnąć
prawo Klienta do Wykorzystania Produktu Kredytowego,
7.2.2. [odmowa realizacji Dyspozycji] odmówić realizacji Dyspozycji,
7.2.3. [dodatkowe Zabezpieczenie] zażądać ustanowienia dodatkowego Zabezpieczenia, w szczególności w formie Kaucji
Pieniężnej, w kwocie równej kwocie Zaangażowania Banku,
7.2.4. [waiver fee] zwolnić Klienta lub innego Zobowiązanego z obowiązku spełnienia naruszonego warunku określonego
w Umowie lub spełnienia zobowiązania wobec Banku, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty określonej przez
Bank; zwolnienie z obowiązku spełnienia naruszonego warunku umownego może zostać ustalone na czas określony,
po upływie którego Klient lub Zobowiązany powinien spełnić warunek wynikający z Umowy lub spełnić zobowiązanie,
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7.2.5. [zmiana Marży] dokonać podwyższenia Marży zgodnie z pkt 4.11. OWUK,
7.2.6. [program naprawczy] zażądać przedstawienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Bank programu
naprawczego, podlegającego realizacji przez Klienta po zatwierdzeniu przez Bank,
7.2.7. [wypowiedzenie Umowy] wypowiedzieć Umowę lub obniżyć kwotę Produktu Kredytowego, w wyniku czego, Klient
zobowiązany będzie do Spłaty odpowiedniej części Wierzytelności Banku najpóźniej w ostatnim Dniu Roboczym
okresu wypowiedzenia.
7.3. [Okres wypowiedzenia] Okres wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością
Klienta – 7 dni.
7.4. [Forma wypowiedzenia] W przypadku, gdy wypowiedzenie Umowy następuje przez wysłanie Klientowi zawiadomienia
w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską – za datę doręczenia wypowiedzenia Umowy
uważa się:
7.4.1. datę pokwitowania odbioru zawiadomienia, lub
7.4.2. datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Klienta
lub adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców.
7.5. [Zadłużenie Przeterminowane] W przypadku niespłacenia Wierzytelności Banku w okresie wypowiedzenia, stają się one
Zadłużeniem Przeterminowanym.
7.6. [Potrącenie z rachunków] Wypowiedzenie Umowy uprawnia Bank, następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia,
do potrącenia Wierzytelności Banku ze wszystkich rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, włączając w to rachunki
lokat terminowych.
8.

ZABEZPIECZENIE
8.1. [Ustanowienie Zabezpieczenia] Klient jest zobowiązany do ustanowienia Zabezpieczenia określonego w Umowie
lub w umowach i innych dokumentach związanych z ustanowieniem Zabezpieczenia. Ustanowienie zabezpieczenia oznacza
dostarczenie Bankowi odpowiedniego, satysfakcjonującego Bank, dokumentu stwierdzającego prawnie skuteczne
ustanowienie Zabezpieczenia lub przekazanie Bankowi Przedmiotu Zabezpieczenia, stosownie do rodzaju Zabezpieczenia
i postanowień umów dotyczących ustanowienia Zabezpieczenia.
8.2. [Dodatkowe Zabezpieczenie] Bank może żądać, a Klient zobowiązuje się ustanowić dodatkowe Zabezpieczenia, jeżeli
wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:
8.2.1. pogorszenie, w ocenie Banku, zdolności kredytowej Klienta,
8.2.2. utrata lub istotne zmniejszenie wartości dotychczasowych Zabezpieczeń,
8.2.3. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Bank jest zobowiązany w związku z Produktem Kredytowym
do utworzenia lub zwiększenia kwoty utworzonych rezerw celowych,
8.2.4. wystąpienie Przypadku Naruszenia.
8.3. [Realizacja Zabezpieczeń] Wybór kolejności realizacji Zabezpieczeń i sposobu zaspokojenia Wierzytelności Banku oraz
przedmiotu egzekucji należy do Banku. W przypadku, jeżeli Bank nie wykona przysługujących mu praw, albo korzysta z tych
praw z opóźnieniem, nie stanowi to zrzeczenia się tych praw, ani też akceptacji działania niezgodnego z Umową. Jeżeli Bank
ogranicza się do częściowego wykonania swych praw, nie wyłącza to skorzystania z tych praw w przyszłości.

9.

VARIA
9.1. [Data doręczenia Bankowi] Dyspozycja, oświadczenie, zawiadomienie lub korespondencja otrzymane przez Bank w dniu
innym niż Dzień Roboczy albo po godzinach roboczych Banku, będą uważane za doręczone następnego Dnia Roboczego.
9.2. [Forma dokumentów i korespondencji] O ile przepisy prawa lub Umowa nie stanowią inaczej, Klient wykonując Umowę
składa Bankowi wymagane dokumenty w formie pisemnej.
9.3. [Korespondencja. Dane adresowe] Korespondencja pomiędzy Stronami może być prowadzona w języku polskim
lub angielskim, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie bądź w późniejszym
zawiadomieniu, z zastrzeżeniem, że zmiana danych identyfikujących Strony oraz danych adresowych obowiązuje drugą
Stronę od dnia doręczenia jej pisemnego zawiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.
9.4. [Doręczenie przez pocztę] Pismo przesłane przez Bank pocztą na ostatni znany adres Klienta uważa się za skutecznie
doręczone z dniem pokwitowania odbioru przesyłki albo z dniem pierwszego awiza pocztowego w przypadku zwrotu przesyłki
przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub podobną.
9.5. [Klauzula kolizyjna] OWUK i odpowiednie Regulaminy stosuje się do Umów, które zawierają odwołanie do nich.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWUK i Umowy lub Regulaminu i Umowy – stosuje się postanowienia
Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWUK i Regulaminu – stosuje się postanowienia Regulaminu.
9.6. [Terminy w godzinach] Terminy określone w godzinach odnoszą się do czasu warszawskiego.
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9.7. [Tytuły] Tytuły jednostek redakcyjnych (ust., pkt.) mają jedynie znaczenie porządkowe i nie wpływają na interpretację Umowy.
9.8. [Numery rachunków] Numery rachunków, określone w Umowie, mogą ulec zmianie stosownie do decyzji Banku, o czym
Klient zostanie powiadomiony. Zmiany numerów rachunków nie stanowią zmiany Umowy.
9.9. [Cesja na podmiot powiązany z Bankiem] Bank może przenieść wierzytelności i zobowiązania wynikające z Umowy
bez zgody Klienta na inny bank, który jest podmiotem dominującym, zależnym lub stowarzyszonym w stosunku do Banku.
9.10. [Cesja wymagalnych Wierzytelności Banku] Bank może przenieść całość lub część wymagalnych Wierzytelności Banku na
osobę trzecią, a Klient wyraża zgodę na ujawnienie nabywcy wszelkich dokumentów i informacji dotyczących Klienta oraz
zawartej Umowy, w tym objętych tajemnicą bankową.
9.11. [Cesja przez Klienta] Klient może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Banku.
9.12. [Zmiana Umowy] Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.13. [Siła Wyższa] Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przerwy w jego działalności spowodowanej
działaniem siły wyższej, rozruchami, zamieszkami wewnętrznymi, powstaniami, wojnami lub jakimikolwiek przyczynami
będącymi poza jego kontrolą, jak również strajkami, lokautami lub protestami pracowniczymi o jakimkolwiek charakterze.
9.14. [Klauzula salwatoryjna] W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było, w całości lub w części, niezgodne
z przepisami prawa, nieważne lub niepraktyczne w realizacji, lub stało się takim w przyszłości, inne postanowienia Umowy
pozostają w mocy. Każda wynikła stąd luka w Umowie, a także obecnie istniejąca luka zostanie wypełniona przez
postanowienie najbliższe celowi gospodarczemu Umowy.
9.15. [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym
Umową stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego.
9.16. [Język Umowy] W przypadku zawarcia Umowy bądź wystawienia Dyspozycji w różnych wersjach językowych, podstawę
interpretacji oraz rozstrzygania rozbieżności stanowi wersja polskojęzyczna.
9.17. [Właściwość sądu] Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową poddane zostają pod jurysdykcję sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Banku.
9.18. [Załączniki] Załączniki do Umowy, wszelkie umowy związane z Umową oraz inne umowy i dokumenty związane
z ustanawianiem Zabezpieczeń stanowią integralną część Umowy.
9.19. [Kompletność Umowy] Umowa, w tym OWUK i Regulaminy dołączone do Umowy, zawierają kompletne i wyczerpujące
uregulowanie warunków udzielania i wykorzystywania Produktów Kredytowych, określonych w Umowie, oraz Spłaty
Wierzytelności Banku wynikających z ich wykorzystania. Umowa uchyla wszelkie ewentualne uprzednie oświadczenia
i uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie pomiędzy Stronami, które są sprzeczne lub niezgodne z jej postanowieniami.
9.20. [Wejście w życie] OWUK wchodzą w życie w dniu 08.07.2015 roku.
* do pozostawienia w przypadku, gdy OWUK są podpisywane przez Klienta

Miejscowość

Data
[DD.MM.RRRR]

Za Bank:
(pieczątka firmowa, pieczątki imienne i podpisy osób
upoważnionych)

Za Kredytobiorcę
(pieczątka firmowa, pieczątki imienne i podpisy osób upoważnionych)

Sprawdzono: 1) tożsamość osób podpisujących, 2) własnoręczność ich
podpisów, 3) należyte umocowanie osób podpisujących do działania za
Kredytobiorcę:

(data, podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika Banku)
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