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Regulamin oferty promocyjnej pn.: „Wcześniejsza spłata 2”
1. Zasady ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki oferty promocyjnej „Wcześniejsza spłata 2”, zwaną
dalej również „Ofertą”.
1.2. „Wcześniejsza spłata 2” oferowana jest przez DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156 zwanym dalej
„Bankiem”.
1.3. Oferta przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, zwanych dalej „Klientami”, którzy
zaciągnęli w Banku kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną indeksowany/ą do waluty
obcej EUR lub CHF zwane dalej „Kredytem” i którzy złożą w Banku dyspozycję
wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Kredytu, zwaną dalej „Dyspozycją” oraz
dokonają wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Kredytu.
1.4. Oferta obowiązuje od 30 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. dla całkowitych spłat Kredytu.
1.5. Oferta obowiązuje od 30 maja 2018 r. do 25 sierpnia 2018 r. dla spłat częściowych, przy
czym realizacja Dyspozycji w ramach Oferty następuje najpóźniej dnia 5 września 2018 r.
2. Warunki Oferty w przypadku częściowej spłaty:
2.1. Czasowe obniżenie marży Kredytu na okres 4 lat (48 kolejnych miesięcy), liczonych od dnia
następnego dnia po dniu realizacji Dyspozycji.
2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, obniżka marży zależna jest od poziomu wcześniejszej
spłaty kapitału pozostałego do spłaty Kredytu, zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota nadpłaty

Wartość obniżki marży

(% kapitału kredytu pozostającego do spłaty
aktualnego na dzień realizacji dyspozycji
wcześniejszej spłaty)

(punktów procentowych)

10 - 15%

0,1

> 15 - 25%

0,15

> 25 - 35%

0,30

> 35 - 45%

0,50

> 45 - 50%

0,70

> 50%

1,00

2.3. Marża po obniżce, o której mowa w pkt 2.1 nie może być niższa niż 0,5 pp.
2.4. W przypadku klientów spłacających Kredyt w walucie PLN, spłata Kredytu następuje po
kursie średnim NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
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2.5. Klienci spłacający Kredyt w walucie Kredytu mogą dokonać wcześniejszej częściowej spłaty
Kredytu w walucie PLN (jednorazowo) bez konieczności podpisywania aneksu do umowy
Kredytu, po średnim kursie NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
2.6. Spłaty częściowe objęte Ofertą mogą nastąpić wyłącznie w terminie:
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

05 czerwca 2018 lub,
05 lipca 2018 lub,
05 sierpnia 2018 lub,
05 września 2018.

2.7. Bank wykona Dyspozycję przedterminowej częściowej spłaty Kredytu w zadeklarowanym
poniżej terminie pod warunkiem, że dyspozycja ta zostanie złożona przez Klienta/Klientów
najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym spłata ma nastąpić.
2.8. W ramach niniejszej oferty promocyjnej Klient może złożyć tylko jedną Dyspozycję
wcześniejszej przedterminowej spłaty.
2.9. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na realizację częściowej spłaty Kredytu do końca
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym spłata ma nastąpić. Kwotę przedterminowej
spłaty, zgodnie ze złożoną Dyspozycją, należy powiększyć o kwotę spłaty najbliższej raty
kapitałowo-odsetkowej.
2.10.
Klienci, którzy skorzystali z wcześniejszej promocji w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do
22 grudnia 2017 mogą złożyć dyspozycję wcześniejszej przedterminowej spłaty części
Kredytu na warunkach wynikających z niniejszej Oferty. W przypadku skorzystania przez
Klienta z obu ofert promocji, obniżki marż wynikających z promocji są sumowane, przy, czym
marża po obniżce, z uwzględnieniem dotychczasowych promocji nie może być niższa niż 0,5
punktu procentowego.
2.11.
Okres obniżki marży dla Klientów wskazanych w pkt 2.10 będzie obowiązywał do
daty zakończenia pierwszej promocji.
2.12.
Obniżone w ramach Oferty oprocentowanie Kredytu przestaje obowiązywać
automatycznie, tj. z dniem zakończenia okresu obowiązywania Oferty, bez potrzeby
podejmowania przez Bank jakichkolwiek dalszych działań w tym zakresie, czy uprzedniego
informowania o tym Klientów. Z dniem następującym po dniu zakończenia okresu
obowiązywania Oferty Bank przywróci dotychczasowe oprocentowanie Kredytu przewidziane
w umowie o Kredyt zawartej przez Klienta z Bankiem.
2.13.
Skorzystanie z Oferty nie wymaga podpisania aneksu do umowy o Kredyt i nie wiąże
się z obciążeniem Klienta dodatkowymi kosztami. Po dokonaniu przez Klienta wcześniejszej
częściowej spłaty Kredytu Bank poinformuje Klienta o obniżeniu marży Kredytu przesyłając
potwierdzenie zmiany marży Kredytu: elektronicznie na wskazany adres mailowy lub
pisemnie na wskazany adres korespondencyjny
3. Warunki Oferty wcześniejszej całkowitej spłaty:
3.1. W ramach Oferty Klient może skorzystać z prawa całkowitej spłaty Kredytu w dowolnym
terminie bez dodatkowych opłat.
3.2. W przypadku klientów spłacających Kredyt w walucie PLN, całkowita spłata następuje po
średnim kursie NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
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3.3. Klienci spłacający Kredyt w walucie Kredytu mogą dokonać całkowitej spłaty w walucie PLN
(jednorazowo) bez konieczności zmiany waluty spłaty kredytu.
3.4. Bank wykona Dyspozycję przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu w terminie do 5 dni
roboczych licząc od dnia jej złożenia w Banku, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta
środków na jej realizację.
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4. Postanowienia końcowe
4.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Oferty.
4.2. Regulamin Oferty jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Banku
(www.dnb.pl).
4.3. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Oferty.
4.4. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w zakresie reklamacji,
rozstrzygania sporów, odpowiedzialności, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
rachunków, bankowości elektronicznej oraz kart debetowych dla klientów indywidualnych.
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