wzór Umowy karty kredytowej

Umowa nr ..................... o wydanie i uŜywanie karty kredytowej PKO BP SA
W dniu ......................... 200... r.*/wypełnia PKO BP SA, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem
Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000
000 zł, zwaną dalej „PKO BP SA”,
a Panem/Panią
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL)
...................................................................................................................................................................
(adres zameldowania)
zwanym dalej „Posiadaczem karty” została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, o następującej treści:
1. PKO BP SA zobowiązuje się, na zasadach i warunkach określonych w umowie i Regulaminie wydawania
i uŜywania karty kredytowej PKO BP SA („Regulamin”), do wydania Posiadaczowi karty, karty kredytowej PKO
BP SA („karta”), waŜnej do ostatniego dnia miesiąca i roku wskazanego na karcie jako termin waŜności karty
oraz do rozliczania operacji dokonanych przy uŜyciu karty.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i jest automatycznie przedłuŜana na kolejne okresy 12 miesięcy,
o ile Posiadacz karty lub PKO BP SA nie wypowie umowy.
3. Kwota zadłuŜenia oprocentowana jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, która w dniu
zawarcia umowy wynosi ..... %.
4. W dniu zawarcia umowy stopa oprocentowania dla naleŜności przeterminowanych w PKO BP SA wynosi
...... % w stosunku rocznym.
5. Stopy oprocentowania, w tym dla naleŜności przeterminowanych, mogą ulegać zmianie w okresie
obowiązywania umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana:
1) którejkolwiek ze stóp procentowych NBP, ustalonych przez Radę Polityki PienięŜnej,
2) stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalonej przez Radę Polityki PienięŜnej,
3) stawek referencyjnych dla depozytów rynku międzybankowego.
6. O zmianie wysokości stopy oprocentowania i dacie wprowadzenia tej zmiany, PKO BP SA powiadamia
Posiadacza karty na zestawieniu operacji.
7. Za świadczone usługi, PKO BP SA pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
bankowych w PKO BP SA („Taryfa”).
8. Wyciąg z Taryfy oraz informacja zawierająca wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
i szacunkową wysokość całkowitego kosztu kredytu, stanowią integralną część umowy.
9. W okresie obowiązywania umowy, prowizje i opłaty bankowe mogą ulegać zmianom w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z niŜej wymienionych okoliczności:
1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd
Statystyczny,
2) wzrostu kosztów obsługi karty w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług
pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem
umowy za pośrednictwem innych firm współpracujących z PKO BP SA oraz w wyniku wprowadzenia
nowych przepisów prawnych,
3) kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z kart.
10. Zmiana danych Posiadacza karty lub wskazanego przez Posiadacza karty UŜytkownika karty, zmiana
oprocentowania, opłat i prowizji oraz zmiana wysokości limitów ustalonych dla karty nie stanowi zmiany
warunków umowy i nie wymaga podpisywania aneksu O kaŜdej takiej zmianie strony powiadomią się w sposób
określony w Regulaminie.
11. Posiadacz karty przyjmuje do wiadomości i akceptuje przyznany przez PKO BP SA limit kredytowy.
12. Posiadacz karty przyjmuje do wiadomości, Ŝe informacje o operacjach dokonanych przy uŜyciu karty
kredytowej będą dostępne po zalogowaniu na stronie www.ipko.pl.
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13. Posiadacz karty oświadcza, Ŝe przed zawarciem umowy zapoznał się z dostępnymi w formacie pliku *.pdf na
stronie www.ipko.pl:
1) Wyciągiem z Taryfy,
2) informacjami o: wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, szacunkowej wysokości
całkowitego kosztu kredytu, szacunkowej łącznej kwocie wszystkich kosztów wraz z odsetkami,
szacunkowej łącznej kwocie prowizji i opłat bankowych, które Posiadacz karty obowiązany jest
ponieść w związku z zawartą umową,
3) Regulaminem,
4) wzorem umowy i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
5) Warunkami ubezpieczenia,
i akceptuje zawarte tam warunki.
14. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny PKO BP SA informuje Posiadacza karty o moŜliwości odstąpienia od umowy bez
podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie będzie skuteczne, jeŜeli Posiadacz karty
prześle oświadczenie na adres wskazany we wzorze oświadczenia, o którym mowa w pkt 13 ppkt 4, lub złoŜy
w dowolnym oddziale PKO BP SA przed upływem powyŜszego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy,
PKO BP SA zwróci Posiadaczowi karty poniesione przez niego koszty.
15. Posiadacz karty oświadcza, Ŝe:
1) na zasadzie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, w zakresie roszczeń PKO BP SA wynikających
z umowy, poddaje się na rzecz PKO BP SA egzekucji świadczeń pienięŜnych, prowadzonej na
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty ........................................... zł, (słownie
.........................................................................................) i wyraŜa zgodę na to, Ŝe PKO BP SA moŜe
wystąpić do sądu, o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 2
lat od dnia rozwiązania umowy; na podstawie wyŜej wymienionego oświadczenia, w przypadku
nieuregulowania wymagalnego zobowiązania, PKO BP SA
będzie
miała prawo wszczęcia
postępowania egzekucyjnego bez wystąpienia do sądu o zasądzenie kwoty naleŜności, po wystawieniu
bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.
2) wyraŜa zgodę na dokonanie przez PKO BP SA przelewu wierzytelności, w tym niewymagalnych, z tytułu
umowy, na rzecz osób trzecich,
3) przyjmuje do wiadomości, Ŝe PKO BP SA moŜe przekazywać informacje o zobowiązaniach
powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych za pośrednictwem
instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego instytucjom finansowym będącym
podmiotami zaleŜnymi od banków oraz bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji utworzonych na
podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego biurom informacji gospodarczej, na warunkach, określonych
w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych,
4) wyraŜa zgodę na przekazywanie przez PKO BP SA informacji stanowiących tajemnicę bankową do
instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego,
5) upowaŜnia PKO BP SA, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań,
6) potwierdza otrzymanie informacji, Ŝe: administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, dane zbierane są
w związku ze świadczoną przez bank usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych
z działalnością banku, zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe, w tym takŜe
podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez PKO BP SA w zakresie
wydawania kart płatniczych, w tym firmom ubezpieczeniowym, z którymi PKO BP SA zawarła umowę
w związku z obsługą kart płatniczych i przyjmuje do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo dostępu do
treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
7) wspólnie z PKO BP SA ustala, Ŝe w przypadku nie wywiązania się przez Posiadacza karty z warunków
umowy, PKO BP SA moŜe zlecić windykację naleŜnych mu roszczeń podmiotom zewnętrznym,
8) wyraŜa zgodę*/ proszę wstawić krzyŜyk w odpowiednim polu, na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy
Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO BP SA oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przeze niego
z PKO BP SA,
TAK
NIE
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9)

wyraŜa zgodę*/ proszę wstawić krzyŜyk w odpowiednim polu, na otrzymywanie od PKO BP SA
informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK
NIE

16. Posiadacz karty przyjmuje do wiadomości, Ŝe wszystkie zmiany lub uzupełnienia dokonane przez niego
w treści otrzymanej od PKO BP SA umowy i dokumentach związanych z tą umową, nie będą dla PKO BP SA
wiąŜące i mogą być uznane jako podstęp w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
17. Umowa zostaje zawarta po jej podpisaniu przez Posiadacza karty i PKO BP SA.
18. PKO BP SA odsyła jeden egzemplarz umowy po jej zawarciu na adres wskazany przez Posiadacza karty.
19. Wszelkie dyspozycje złoŜone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przez posiadacza karty,
który został prawidłowo zweryfikowany, są traktowane jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania
oświadczeń.
20. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny i innych ustaw.
21. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Posiadacza karty
i PKO BP SA.
INFORMACJA O RZECZYWISTEJ ROCZNEJ STOPIE OPROCENTOWANIA KREDYTU ORAZ CAŁKOWITYM
KOSZCIE KREDYTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2001 R. O KREDYCIE KONSUMENCKIM
(Dz. U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.)
1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi ……..% w stosunku rocznym.
2. Całkowity koszt kredytu wynosi ………. złotych.
Do obliczenia wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu
zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.) przyjęto
załoŜenie, Ŝe limit kredytowy został udzielony w wysokości 8 000 zł, był wykorzystany poprzez dokonanie jednej
operacji w miesiącu, w którym Posiadacz karty otrzymał kartę, oprocentowanie kredytu nie ulegało zmianie,
a spłaty zadłuŜenia następowały w równych miesięcznych ratach w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych.

..........................................................................
PKO BP SA

………….....................................................................
Data i podpis Posiadacza karty
(wzór podpisu zgodny z podpisem,
który zostanie złoŜony na karcie)

WyraŜam zgodę na zawarcie niniejszej umowy przez mojego WspółmałŜonka.
Imiona ......................................................... Nazwisko ....................................................................
PESEL .............................................

...............................................................
Data i podpis WspółmałŜonka

