UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR …………………….
zawarta w dniu ……….r. w …………………..przez:
[imię1, imię2, nazwisko posiadacza karty głównej]…………………………..
adres zamieszkania:…………………………
adres korespondencyjny: ……………………….
numer PESEL: ………………………..]
dokument tożsamości: ……………….. seria i numer: ……………………………….
telefon stacjonarny (adres zameldowania): ……………………………….
telefon stacjonarny (adres korespondencyjny): ……………………………
telefon komórkowy: ……………………………………
adres e-mail: …………………………………………
Data urodzenia:……………………………………….., miejsce urodzenia: …………………………………………
zwanego/ną dalej Posiadaczem karty
oraz
Euro Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu 50-126; przy ul. św. Mikołaja 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, posiadająca
NIP: 521-008-25-38, wysokość kapitału zakładowego:…………………………… PLN, wysokość kapitału wpłaconego: ………………..PLN, zwaną
dalej Bankiem[, reprezentowaną, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, przez ………………………………… zwanego Pośrednikiem
kredytowym,] <JEŚLI UMOWA ZAWIERANA U POŚREDNIKA/WE FRANCZYZIE> łącznie zwanymi Stronami.
Preambuła:
Umowa o limit kredytowy jest zawierana w celu udostępnienia przez Bank środków, które mogą być wykorzystane poprzez dokonywanie
Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną na podstawie Umowy o kartę kredytową. W związku z czym Umowa o limit
kredytowy i Umowa o kartę kredytową są umowami mającymi ze sobą bezpośredni związek. Biorąc pod uwagę powyższe Strony zawierają
Umowę o limit kredytowy i Umowę o kartę kredytową, zwaną dalej łącznie Umową.
Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie. W odniesieniu do usług, które odpowiadają w pełnym lub częściowym zakresie
definicjom usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, o których mowa w Wykazie Usług Reprezentatywnych (zwanym dalej:
„Wykazem” lub „Wykazem Usług Reprezentatywnych”), Bank w § 2 Regulaminu obok nazw handlowych tych usług wskazuje ich nazwy
w brzmieniu określonym w Wykazie. W Umowie stosowane są nazwy handlowe usług.
Rozdział I. Umowa o Limit kredytowy
§1
Na wniosek Posiadacza karty Bank przyznaje Limit kredytowy (Całkowita Kwota Kredytu) do kwoty [kwota limitu kredytowego] PLN (słownie
złotych: [kwota limitu kredytowego słownie]), którego wykorzystanie jest możliwe poprzez dokonywanie Transakcji gotówkowych oraz
Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie wydawania i używania kart
kredytowych Euro Banku S.A. (zwanym dalej Regulaminem).
2. Limit gotówkowy rachunku dla Umowy wynosi :……….. PLN (słownie złotych: [limit gotówkowy rachunku słownie])
[, z zastrzeżeniem § 2 ust. 11 <element opcjonalny, dotyczy umowy zawartej w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku>.. Limit ten
określa maksymalną wartość, do wysokości której można dokonywać transakcje Wypłat gotówki w danym Cyklu rozliczeniowym wszystkimi
Kartami wydanymi w ramach Umowy.
§2
1. Uruchomienie Limitu kredytowego w wysokości ……….. PLN nastąpi po zawarciu Umowy oraz spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) wszystkie przedłożone podczas składania wniosku kredytowego dokumenty tożsamości lub potwierdzające dochód, przyjęte do
przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przez Bank lub oświadczenia dotyczące źródła dochodu, poziomu zobowiązań
finansowych lub pozostałych zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe, z których Posiadacz karty nie może się
wycofać, będą zgodne ze stanem faktycznym;
b) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach wewnętrznych Banku;
c) zostanie przeprowadzona pozytywna weryfikacja Posiadacza karty w bazach danych, tj. Międzybankowej Informacji Gospodarczej
Bankowy Rejestr oraz Międzybankowej Informacji Gospodarczej Dokumenty Zastrzeżone prowadzonych przez Związek Banków
Polskich oraz w bazach danych Biura Informacji Kredytowej S.A.;
d) zostanie przeprowadzona przez Bank pozytywna ocena zdolności kredytowej Posiadacza karty rozumiana jako zdolność Posiadacza
karty do spłaty Limitu kredytowego w terminach określonych w Umowie.
2. O uruchomieniu Limitu kredytowego i o postawionej do dyspozycji Posiadaczowi karty wysokości Limitu kredytowego Bank poinformuje
Posiadacza karty telefonicznie w ciągu trzech Dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. Informację o postawionej do dyspozycji
Posiadacza karty wysokości Limitu kredytowego Posiadacz karty może uzyskać również w Placówce.
3. Po uruchomieniu Limitu kredytowego, wypłaty środków z Limitu kredytowego możliwe są za pomocą Karty poprzez dokonywanie transakcji
Wypłat gotówki i Transakcji bezgotówkowych w terminach zależnych od Użytkownika.
4. Posiadacz karty zobowiązuje się do monitorowania salda zadłużenia na Rachunku karty i nieprzekraczania kwoty przyznanego Limitu
kredytowego.
5.
<Punkt 5 dla Umów zawartych do 10.03.2016 r.>
W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego o co najmniej 10 PLN Bank wysyła do Posiadacza karty pismo o przekroczeniu Limitu
kredytowego, co skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że dla
danego Cyklu rozliczeniowego opłata zostanie pobrana za nie więcej niż jedno pismo o przekroczeniu Limitu kredytowego. Pismo
o przekroczeniu Limitu kredytowego nie jest wysyłane w okresie prowadzenia przez Bank działań windykacyjnych wskazanych w § 15 ust. 2
Umowy.
<Punkt 5 dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwoty przekroczenia
limitu.
<element opcjonalny (punkt 6-11) dotyczy umowy zawartej w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku>
6.
Posiadacz karty zleca spłatę następujących zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych:
……… PLN z tytułu umowy o kartę kredytową w ……………….. Kwota do spłaty zobowiązania kredytowego przekazana zostanie na
rachunek kredytowy nr: ………………….. .
7.
Bank przekaże środki z przyznanego Limitu kredytowego na spłatę ww. zobowiązań w wysokości wskazanej w ust. 6 i na rachunki
wskazane w ust. 6 w ciągu 3 dni roboczych od uruchomienia Limitu kredytowego.
1.

1

Posiadacz karty zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających spłatę i zamknięcie ww. zobowiązań w terminie do
………………Dokumentami potwierdzającymi całkowitą spłatę i zamknięcie spłaconych zobowiązań kredytowych są, wystawione przez bank
lub instytucję finansową wskazany/ą powyżej, następujące dokumenty:
a) potwierdzenie zamknięcia umowy karty kredytowej lub,
b) opinia o obsłudze karty kredytowej, z której wynika, że zobowiązanie kredytowe zostało zamknięte lub,
c) potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia umowy o kartę kredytową lub kopia wypowiedzenia z adnotacją o przyjęciu dyspozycji
wypowiedzenia.
9. Uruchomienie pozostałej części Limitu kredytowego w wysokości ……………PLN nastąpi w ciągu …………… dni roboczych od spełnienia
łącznie następujących warunków:
a) Posiadacz karty dostarczy do Banku dokumenty potwierdzające całkowitą spłatę i zamknięcie zobowiązań spłacanych w ramach
niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 8 w terminie do ………… ,
b) od dnia zawarcia Umowy Posiadacz karty nie będzie zalegał ze spłatą zobowiązań kredytowych wobec Banku.
10. Przy udostępnionym Limicie kredytowym w wysokości ………………. PLN limit gotówkowy rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 2, wynosi
…………………..PLN.
11. Niedostarczenie przez Posiadacza karty dokumentów, o których mowa w ust. 8 w terminie do ………………. spowoduje zmianę obniżonego
oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych oraz oprocentowania dla kwot transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach lub
instytucjach finansowych, o których mowa w ust. 6, do wysokości oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych oraz automatyczne
obniżenie przyznanego Limitu kredytowego do kwoty ……………. PLN, od następnego dnia po upływie terminu na dostarczenie dokumentów.
§3
1. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi …% w skali roku dla transakcji Wypłat gotówki
dokonywanych przy użyciu Karty.
2. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi …… % w skali roku dla Transakcji bezgotówkowych
dokonywanych przy użyciu Karty.
<Poniższa treść ustępu 2 dla umowy zawartej w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku>
W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego wynosi …… % w skali roku dla Transakcji bezgotówkowych
dokonywanych przy użyciu Karty, z zastrzeżeniem, że przez pierwszych ……. Cykli rozliczeniowych tj. do dnia …… r. oprocentowanie zostaje
obniżone do …………..% i w tym czasie nie będzie podlegało zmianom wskazanym w ust. 4, z zastrzeżeniem, że niedostarczenie przez
Posiadacza karty kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 w terminie do …….. spowoduje zakończenie okresu obniżonego
oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych, od następnego dnia po upływie terminu na dostarczenie dokumentów.
3. Oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego jest zmienne i dla transakcji Wypłat gotówki oraz Transakcji bezgotówkowych
dokonywanych przy użyciu Karty odpowiada wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu
cywilnego.
4. W przypadku podwyższenia wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, nowa wysokość oprocentowania Limitu kredytowego obowiązuje
od 10 dnia roboczego, licząc od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających tę zmianę.
5. W przypadku obniżenia wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, Bank dokonuje stosownego obniżenia oprocentowania Limitu
kredytowego, począwszy od dnia obowiązywania nowej wysokości ustawowych odsetek maksymalnych.
6. Niezależnie od warunków wyznaczania oprocentowania, o których mowa w ust. 3, Bank może obniżyć oprocentowanie Limitu kredytowego
na korzyść Posiadacza.
7. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego odpowiada wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie
z treścią art. 481 §2¹ Kodeksu cywilnego, które na dzień zawarcia Umowy wynoszą …% w skali roku.
8. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego
wynosi:
- ….. % w skali roku w przypadku rozłożenia na raty Transakcji bezgotówkowej,
- ….. % w skali roku w przypadku rozłożenia na raty transakcji Wypłat gotówki.
9. Oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego dla zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego jest zmienne i odpowiada:
- wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu cywilnego, w przypadku rozłożenia na raty
transakcji Wypłaty gotówki,
- wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu cywilnego, pomniejszonych o 2,5 punktu
procentowego, w przypadku rozłożenia na raty Transakcji bezgotówkowych.
10. W przypadku podwyższenia wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, nowa wysokość oprocentowania zadłużenia spłacanego
w ramach Planów ratalnych obowiązuje począwszy od 10 dnia roboczego, licząc od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających tę
zmianę.
11. W przypadku obniżenia wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, Bank dokonuje stosownego obniżenia oprocentowania Limitu
kredytowego dla zadłużenia spłacanego w ramach planu ratalnego, począwszy od dnia obowiązywania nowej wysokości ustawowych
odsetek maksymalnych.
12. Niezależnie od warunków wyznaczania oprocentowania, o których mowa w ust. 9, Bank może obniżyć oprocentowanie Planów ratalnych na
korzyść Posiadacza karty, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną
wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego, z zastrzeżeniem ust. 11.
14. W przypadku zmiany oprocentowania, powstałej wskutek zmiany wysokości ustawowych odsetek maksymalnych lub wskutek zmiany
wysokości ustawowych odsetek maksymalnych za opóźnienie, Bank poinformuje Posiadacza karty zgodnie z ustalonym z nim sposobem
komunikacji co do przesyłania informacji o zmianach Umowy, Regulaminu i Tabeli opłat i prowizji, doręczając mu treść zmian i wskazując
datę wejścia w życie.
15. Aktualna wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Planów ratalnych podawana jest w Tabeli opłat i prowizji dostępnej
w Placówkach, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej Banku.
<element opcjonalny, dotyczy umowy zawartej w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku>
16. Oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego dla kwoty transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach lub instytucjach
finansowych przez pierwszych …… Cykli rozliczeniowych wynosi …. w skali roku i w tym czasie nie będzie podlegało zmianom wskazanym
w ust. 3, z zastrzeżeniem, że niedostarczenie przez Posiadacza karty kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 w terminie do ….,
spowoduje zmianę oprocentowania do wysokości oprocentowania Transakcji bezgotówkowych od następnego dnia po upływie terminu na
dostarczenie dokumentów. W pozostałym okresie trwania Umowy oprocentowanie dla kwoty transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych
bankach lub instytucjach finansowych jest równe oprocentowaniu dla Transakcji bezgotówkowych.
§4
1. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty wynosi: ……. PLN, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: …… %.
2. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przy następujących
założeniach:
a) wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od momentu
dokonania pierwszej transakcji,
b) Limit kredytowy w wysokości …… PLN zostaje wykorzystany od razu i w całości poprzez dokonanie jednej Transakcji bezgotówkowej,
która oprocentowana jest przy zastosowaniu najwyższej możliwej stopy oprocentowania dla Transakcji bezgotówkowych,
c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania transakcji w miesięcznych ratach,
począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania transakcji, w taki sposób, że:
 przez 23 pierwsze raty spłacane jest zadłużenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty, której wysokość ustalana jest zgodnie z Tabelą
opłat i prowizji,
 w ostatniej 24 racie spłacana jest pozostała część zadłużenia,
d) odstępy czasu między datami użytymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjęto, że rok liczy 365
dni (w przypadku lat przestępnych 366),
e) opłata za wydanie Karty głównej, opłaty za obsługę Limitu kredytowego / za Kartę główną (roczna, miesięczne), prowizja za
Ubezpieczenie opcjonalne, których wysokość i sposób naliczenia określone są w Tabeli opłat i prowizji, spłacane są zgodnie
z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia.
8.
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Całkowita kwota do zapłaty oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania zostały wyliczone przykładowo z uwzględnieniem założeń,
o których mowa w ust. 2. Ich faktyczna wartość zależy od sposobu wykorzystania Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty)
oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego.
<element opcjonalny, zależny od oferty> Przy wyliczeniu całkowitej kwoty do zapłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie
zostało uwzględnione obniżenie oprocentowania w pierwszych Cyklach rozliczeniowych.
§5
Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o limit kredytowy.
Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce lub
wysłać na adres Banku.
Termin do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy jest zachowany, jeżeli Posiadacz karty przed jego upływem złoży pod wskazany przez
Bank adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Wskutek odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Posiadacz karty nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o limit
kredytowy za wyjątkiem odsetek umownych za okres od dnia wypłaty Limitu kredytowego (tj. od dnia Rozliczenia transakcji) do dnia jego
spłaty. Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy o limit kredytowy Bank nalicza odsetki umowne za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia
poprzedzającego jej spłatę. Kwota odsetek w stosunku dziennym dla przyznanego Limitu kredytowego wynosi ….. PLN dla Transakcji
bezgotówkowych oraz …….. PLN dla transakcji Wypłat gotówki. Faktyczna kwota odsetek zależy od sposobu wykorzystania przyznanego
Limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia) przez Użytkownika.
<element opcjonalny, zależny od oferty> Wskutek odstąpienia od Umowy o limit kredytowy, do wykorzystanych przez Posiadacza karty
środków z Limitu kredytowego nie stosuje się oprocentowania promocyjnego określonego w § 3 ust. 1 i ust. 2 <element opcjonalny, dotyczy
umowy zawartej w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku> [oraz ust. 16].
Wskutek odstąpienia od Umowy Plany ratalne uważane są za niezawarte, natomiast Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty
wykorzystanego Limitu kredytowego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 oraz 5.
W przypadku braku spłaty Limitu kredytowego wraz z należnymi odsetkami po odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy w terminie ustalonym
w ust. 4, Bank kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Rozdział II. Umowa o kartę kredytową
§6
W celu umożliwienia korzystania z Limitu kredytowego, o którym mowa w § 1 Umowy o limit kredytowy, Bank wydaje kartę kredytową ……….
o numerze ………… , zwaną dalej zamiennie Kartą. Zasady korzystania z Karty określone są w Umowie oraz w Regulaminie wydawania
i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. (zwanym dalej Regulaminem).
§7
<Dla kart niespersonalizowanych>
1. Pod warunkiem podjęcia pozytywnej decyzji o uruchomieniu Limitu kredytowego, aktywacja Karty nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po
wydaniu decyzji przez Bank.
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową.
3. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
<Dla kart spersonalizowanych>
1. Karta spersonalizowana oraz numer PIN zostaną przekazane w terminie 21 dni od podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji o przyznaniu
Limitu kredytowego na adres korespondencyjny Posiadacza karty.
2. Karta spersonalizowana przesyłana pocztą jest nieaktywna. Przed pierwszym użyciem Karty, jej Użytkownik powinien dokonać aktywacji
Karty w Placówce lub poprzez Kanały dostępu. Aktywacja Karty następuje w ciągu dwóch godzin.
3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Karty i zmiany numeru PIN w przypadku wymiany Karty na nową, o czym powiadomi
Użytkownika.
4. Zmiana numeru Karty lub numeru PIN nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
§8
1. Dla Karty ustanowione zostają dzienne limity transakcji:
a) Limit transakcji gotówkowych……………PLN,
b) Limit transakcji bezgotówkowych: ……………… PLN. W tym:

Limit transakcji internetowych:………….. PLN

Limit zamówień telefonicznych i pocztowych: ……………..PLN.
2. Zmiana powyższych limitów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. Realizacja dyspozycji zmiany limitów transakcyjnych następuje w czasie rzeczywistym.
§9
1. Dokonywanie Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem
Limitu transakcji bezgotówkowych.
2. Dokonywanie transakcji Wypłat gotówki dozwolone jest wyłącznie do wysokości Dostępnych środków, z uwzględnieniem Limitu transakcji
gotówkowych oraz Limitu gotówkowego rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych <element opcjonalny, dotyczy umów zawartych w trybie przeniesienia zadłużenia z innego
banku>[oraz transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach i instytucjach finansowych] oraz transakcji Wypłat gotówki dokonanych
przy użyciu Karty naliczane są za każdy dzień od dnia Rozliczenia transakcji do dnia poprzedzającego jej spłatę, z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4. Okres bezodsetkowy jest okresem, w trakcie którego Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych <element opcjonalny, dotyczy
umów zawartych w trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku> [oraz transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach
i instytucjach finansowych]. Okres bezodsetkowy nie ma zastosowania do transakcji Wypłat gotówki.
5. Długość okresu bezodsetkowego jest określona w Tabeli opłat i prowizji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych oraz <element opcjonalny, dotyczy umów zawartych w trybie przeniesienia zadłużenia z innego
banku> [transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach i instytucjach finansowych] naliczane są od następnego dnia po dacie
zakończenia Cyklu rozliczeniowego, w którym dokonano Rozliczenia transakcji, jeżeli kwota określona jako całkowite zadłużenie/ Kwota
bieżącego zadłużenia na Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy nie została spłacona w całości w podanym Terminie spłaty.
7. Bank nie nalicza odsetek od Transakcji bezgotówkowych <element opcjonalny, dotyczy umów zawartych w trybie przeniesienia zadłużenia
z innego banku> [oraz transakcji z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach i instytucjach finansowych], jeżeli kwota określona na
Zestawieniu transakcji za poprzedni Cykl rozliczeniowy jako [całkowite zadłużenie/ Kwota bieżącego zadłużenia (będąca sumą całkowitego
zadłużenia na Rachunku podstawowym oraz rat wyznaczonych do spłaty w ramach uruchomionych Planów ratalnych, została spłacona
w całości w podanym Terminie spłaty.
8. Odsetki obciążają Rachunek karty i powiększają całkowite zadłużenie w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego.
9. Do obliczania odsetek od Limitu kredytowego przyjmuje się 365/366 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
10. Saldo dodatnie na Rachunku karty jest uwzględniane w wysokości Dostępnych środków. Saldo dodatnie nie jest oprocentowane.

3

§ 10
Transakcje dokonane przy użyciu Karty realizowane są w walucie, w której zostały dokonane. Sposób rozliczania transakcji dokonanych
w walucie innej niż złoty polski (PLN) określa Regulamin. Koszty związane z realizacją i/lub przewalutowaniem transakcji dokonanej w walucie
innej niż złoty polski (PLN) zawarte są w Tabeli opłat i prowizji.
§ 11
1. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Bankowi utratę lub zniszczenie Karty (telefonicznie w COK, w Placówce lub w formie
elektronicznej poprzez serwis eurobank online).
2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku utraty Karty określa Regulamin.
§ 12
1. Posiadaczowi karty przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kartę kredytową bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty
otrzymania pierwszej Karty, pod warunkiem, że żadną Kartą wydaną w ramach niniejszej Umowy nie dokonano transakcji.
2. Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu Posiadacz karty może złożyć w Placówce
lub wysłać na adres Banku.
3. Termin, o którym mowa w ust.1, jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotrze do Banku przed jego upływem.
4. Wskutek odstąpienia Umowa o kartę kredytową uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy o kartę kredytową Bank
zwraca na Rachunek karty kwoty pobranych opłat związane z wydaniem Karty, o ile takie opłaty zostały pobrane.
Rozdział III. Postanowienia wspólne dla Umowy o limit kredytowy i Umowy o kartę kredytową
§ 13
1. Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat.
2. Okres ważności Umowy przedłużany jest o kolejne okresy dwuletnie, jeśli nie zostanie ona wypowiedziana przez żadną ze Stron.
3. Umowa wchodzi w życie w dniu uruchomienia Limitu kredytowego.
§ 14
1. Posiadacz karty zobowiązuje się do spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego w wysokości co najmniej Minimalnej kwoty spłaty w terminie
zapewniającym otrzymanie przez Bank wpłaty do dnia Terminu płatności.
2. Posiadacz karty ma prawo do dokonania wcześniejszej spłaty w dowolnej wysokości na Rachunek karty, co pomniejsza jego zadłużenie.
Wcześniejsza spłata dokonywana jest na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Informacje o całkowitym saldzie zadłużenia na dzień sporządzenia Zestawienia transakcji, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności
Bank przekazuje Posiadaczowi karty zgodnie z § 16.
4. Spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego będą dokonywane na Rachunek karty o numerze …………….. .
5. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania Karty mogą być regulowane w formie:
a) polecenia przelewu lub Wpłaty gotówki dokonanej w Banku,
b) Wpłaty gotówki dokonanej we Wpłatomatach Banku,
c) polecenia przelewu lub Wpłaty gotówki dokonanej w oddziałach innych banków,
d) Automatycznej spłaty karty kredytowej realizowanej przez Bank na podstawie dyspozycji Posiadacza karty.
6. W przypadkach wymienionych w ust. 5 lit. a i c wymagane jest podanie numeru Rachunku karty (Unikatowego identyfikatora), na który
dokonywana jest spłata. Podanie numeru Rachunku karty jest wystarczające do wykonania dyspozycji opisanych ust. 5 lit. a.
7. Za datę spłaty zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek karty.
8. <punkt 8 dla Umów zawartych do 10.03.2016 r.> Spłaty, o których mowa w ust. 4-5, zaliczane będą w pierwszej kolejności na koszty
windykacji, odsetki naliczone w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, transakcje których Rozliczenia dokonano w poprzednich Cyklach
rozliczeniowych, odsetki naliczone w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, transakcje których Rozliczenia dokonano w bieżącym Cyklu
rozliczeniowym, opłaty i prowizje, z zastrzeżeniem § 23 ust. 11.
<punkt 8 dla Umów zawartych od 11.03.2016 r. do 12.05.2017 r.> Spłaty, o których mowa w ust. 4-5, zaliczane będą w pierwszej kolejności
na odsetki od zadłużenia przeterminowanego, odsetki naliczone w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, transakcje których Rozliczenia
dokonano w poprzednich Cyklach rozliczeniowych, odsetki naliczone w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, transakcje których Rozliczenia
dokonano w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, opłaty i prowizje, z zastrzeżeniem § 23 ust. 11.
<punkt 8 dla Umów zawartych od 13.05.2017 r.> Spłaty, o których mowa w ust. 4-5, zaliczane będą w pierwszej kolejności na zadłużenie
przeterminowane, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, naliczone odsetki, opłaty i prowizje, transakcje których Rozliczenia dokonano w
poprzednich Cyklach rozliczeniowych, transakcje których Rozliczenia dokonano w bieżącym Cyklu rozliczeniowym, z zastrzeżeniem § 23 ust.
11.
9. Spłaty zadłużenia z tytułu dokonanych transakcji zaliczane będą w pierwszej kolejności na <element opcjonalny, dotyczy umów zawartych w
trybie przeniesienia zadłużenia z innego banku> [transakcje z tytułu spłaty zobowiązań w innych bankach i instytucjach finansowych,]
transakcje Wypłat gotówki, a następnie na Transakcje bezgotówkowe.
§ 15
< dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
1. W przypadku braku spłaty w wymaganym Terminie płatności Minimalnej kwoty spłaty powstaje zadłużenie przeterminowane. Odsetki od
zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza od dnia powstania zaległości do dnia poprzedzającego jej spłatę.
2. W przypadku, kiedy wysokość zadłużenia przeterminowanego wynosi co najmniej 30 PLN, Bank podejmuje działania windykacyjne
w następującej kolejności: monity przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, krótkie wiadomości tekstowe SMS,
automatyczne wiadomości głosowe, na wskazany Bankowi adres e-mail, za pośrednictwem serwisu eurobank online), monity listowne,
windykacyjne wizyty terenowe, informując każdorazowo Posiadacza karty o wymaganym zadłużeniu.
3. Bank wykonuje działania windykacyjne z zachowaniem kolejności podanej w ust. 2 powyżej, przy czym włączanie przez Bank kolejnych
działań windykacyjnych następuje w razie niedochowania przez Posiadacza karty ustalonych warunków spłaty i dalszego istnienia zadłużenia
przeterminowanego.
4. W przypadku braku spłaty pełnej Minimalnej kwoty spłaty za co najmniej 2 pełne Cykle rozliczeniowe Bank wezwie Posiadacza karty na
piśmie do zapłaty zaległych kwot w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy.
W przypadku, gdy Posiadacz karty nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Posiadacz karty może zostać obciążony kosztami postępowań sądowych
i egzekucyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, o ile zostaną zasądzone przez sąd lub naliczone przez organ
egzekucyjny.
6. Jeżeli Posiadacz karty jest w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej, nie stosuje się wobec niego postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 Ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), co
w szczególności oznacza, że odbywanie czynnej służby wojskowej nie stanowi podstawy do zawieszenia spłaty udzielonego Limitu
kredytowego, nie powoduje zmiany oprocentowania oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia określonych w niniejszej Umowie
i Regulaminie.
< dla Umów zawartych do 10.03.2016 r.>
1. W przypadku braku spłaty w wymaganym Terminie płatności Minimalnej kwoty spłaty Bank wysyła do Posiadacza karty pismo o braku wpłaty
Minimalnej kwoty spłaty, co skutkuje obciążeniem Rachunku karty stosowną opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, że:
a) pismo o braku wpłaty Minimalnej kwoty spłaty wysyłane jest, jeśli kwota zadłużenia przeterminowanego wynosi co najmniej 10 PLN,
b) dla danego Cyklu rozliczeniowego opłata zostanie pobrana za nie więcej niż jedno pismo o braku wpłaty Minimalnej kwoty spłaty ,
c) pismo o braku wpłaty Minimalnej kwoty spłaty nie jest wysyłane w okresie prowadzenia przez Bank działań windykacyjnych wskazanych
w ust. 2 poniżej.
2. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż:
a) opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne oraz nie więcej niż 2 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu
kalendarzowym, po przeprowadzeniu przez Bank określonego działania windykacyjnego,
b) Bank nie nalicza opłat za działania windykacyjne prowadzone w formie monitów przy pomocy środków porozumiewania się na odległość,
c) opłata za windykacyjną wizytę terenową zostaje naliczona, jeżeli wysokość zadłużenia przeterminowanego wynosi minimum 160 PLN,
d) monity listowne przesyłane są listem zwykłym, za wyjątkiem wezwania do zapłaty, o którym mowa w ust. 6.
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W przypadku indywidualnego uzgodnienia z Posiadaczem karty warunków spłaty zadłużenia, na czas obowiązywania tych ustaleń, Bank nie
wykonuje żadnych dodatkowych płatnych działań windykacyjnych. Niedochowanie przez Posiadacza karty uzgodnionych warunków spłaty
zadłużenia skutkuje podjęciem przez Bank niezwłocznie kolejnego działania windykacyjnego.
W przypadku braku spłaty pełnej Minimalnej kwoty spłaty za co najmniej 2 pełne Cykle rozliczeniowe Bank wezwie Posiadacza karty
korespondencyjnie listem poleconym do zapłaty zaległych kwot w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo wypowiedzieć
Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Bank zaprzestaje wykonywania płatnych działań windykacyjnych w tej sprawie,
a Posiadacz karty może zostać obciążony tylko kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, o ile zostaną zasądzone przez sąd lub naliczone przez organ egzekucyjny.
Jeżeli Posiadacz karty jest w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej, nie stosuje się wobec niego postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 Ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), co
w szczególności oznacza, że odbywanie czynnej służby wojskowej nie stanowi podstawy do zawieszenia spłaty udzielonego Limitu
kredytowego, nie powoduje zmiany oprocentowania oraz warunków i terminów spłaty zadłużenia określonych w niniejszej Umowie
i Regulaminie.

§ 16
1. Koniec Cyklu rozliczeniowego zostaje określony na ……… dzień każdego miesiąca kalendarzowego.
<element opcjonalny zależy od wyboru klienta>
2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni wysyła Zestawienie transakcji na wskazany adres korespondencyjny
Posiadacza karty. Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz
karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online).
< element opcjonalny zależy od wyboru klienta> Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni przesyła Zestawienie
transakcji na wskazany adres e-mail Posiadacza karty: ……………………... Zestawienie transakcji jest również udostępniane w formie
elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do serwisu eurobank online). Podanie nowego
adresu e-mail przez Posiadacza karty, powoduje zmianę adresu e-mail, na który Bank wysyła Zestawienia transakcji. Zmiana adresu e-mail
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
< element opcjonalny zależy od wyboru klienta>
2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni udostępnia Zestawienie transakcji do odbioru w Placówce. Zestawienie
transakcji jest również udostępniane w formie elektronicznej w serwisie eurobank online (jeżeli Posiadacz karty posiada aktywny dostęp do
serwisu eurobank online).
<element opcjonalny zależy od wyboru klienta>
2. Po zakończeniu każdego Cyklu rozliczeniowego Bank w ciągu 10 dni udostępnia Zestawienie transakcji w serwisie eurobank online.
3. Posiadacz karty może zmieniać dyspozycję dotyczącą sposobu komunikacji w zakresie otrzymywania Zestawień transakcji w trakcie trwania
Umowy. Bank oferuje następujące formy udostępniania Zestawień transakcji: w formie papierowej do odbioru w placówce, w formie
elektronicznej wysyłane na adres e-mail, w formie elektronicznej udostępniane w serwisie eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania
Zestawień transakcji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu rozliczeniowego, w którym dyspozycja została
złożona.
4. Zmiana sposobu udostępniania Zestawień transakcji na wniosek Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.
5. Termin płatności oraz wysokość wymaganej Minimalnej kwoty spłaty zadłużenia określane są na Zestawieniu transakcji.
6. Informacje o wysokości zadłużenia, Minimalnej kwocie spłaty oraz Terminie płatności Posiadacz karty może również uzyskać bezpłatnie
w Placówce, poprzez Kanały dostępu oraz poprzez Usługę powiadomień SMS.
7. W razie nieotrzymania Zestawienia transakcji w ciągu 18 dni od dnia zakończenia Cyklu rozliczeniowego, Posiadacz karty jest zobowiązany
zgłosić ten fakt do Banku telefonicznie w COK lub osobiście w Placówce. Bank poinformuje Posiadacza karty o wysokości aktualnego
zadłużenia oraz Minimalnej kwocie spłaty i Terminie płatności.
§ 17
1. Posiadacz karty ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, jak również każdą z umów (Umowę o limit kredytowy lub Umowę o kartę
kredytową), z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.
2. Bank może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej oraz doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej Stronie.
4. Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 5-8 poniżej, to:
a) wykorzystanie Karty lub Rachunku karty przez Użytkownika umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa do celów niezgodnych
z prawem, bądź istnienie uzasadnionego podejrzenia w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa karnego oraz Ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności wykorzystuje działalność Banku w celu podejmowania
lub ukrycia działań przestępczych,
b) nieterminowa spłata należności polegająca na niezapłaceniu przez Posiadacza karty pełnych Minimalnych kwot spłaty za co najmniej
dwa pełne Cykle rozliczeniowe oraz brak zapłaty wymagalnej kwoty w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym
mowa w § 15 ust. 4.
c) przekroczenie Limitu kredytowego o kwotę co najmniej 30 PLN,
d) ujawnienie, iż Posiadacz karty złożył sfałszowane dokumenty tożsamości lub dokumenty potwierdzające osiągany dochód stanowiące
podstawę do oceny Zdolności kredytowej przez Bank, lub niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące źródła dochodu, poziomu
zobowiązań finansowych lub pozostałych zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe, z których nie może się wycofać,
wskazanych we wniosku kredytowym lub Umowie,
e) brak obrotów na Rachunku karty przez 12 miesięcy, poza naliczaniem przez Bank opłat i odsetek,
f) rezygnacja przez Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej lub brak złożenia wniosku o wydanie nowej Karty głównej w miejsce
zastrzeżonej po upływie 90 dni od daty upływu terminu ważności Karty lub daty jej zastrzeżenia,
g) brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust.1
Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
h) niedochowanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z § 13 ust. 1 i 2 lit. c) i d) Regulaminu,
i) dysponowanie Kartą lub Rachunkiem karty niezgodnie z przeznaczeniem – w tym dokonywanie rozliczeń związanych z działalnością
gospodarczą,
j) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty,
k) zajmowanie przez Posiadacza karty eksponowanego stanowiska politycznego, pozostawanie członkiem rodziny osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3), 11) i 12) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, także po dniu utraty tego statusu, do dnia ustalenia przez Bank, że kontunuowanie stosunków gospodarczych z
Posiadaczem karty nie wiąże się z wyższym ryzykiem, nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia utraty przez Posiadacza karty
tego statusu
5. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o kartę
kredytową, Bank wypowiada Umowę o kartę kredytową.
6. Jeśli Posiadacz karty złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową, a jednocześnie nie odstąpi od Umowy o limit
kredytowy, Bank wypowiada Umowę o limit kredytowy.
7. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o limit kredytowy, a jednocześnie nie wypowie Umowy o kartę kredytową, Bank wypowiada
Umowę o kartę kredytową.
8. Jeśli Posiadacz karty wypowie Bankowi Umowę o kartę kredytową, a jednocześnie nie wypowie Umowy o limit kredytowy, Bank wypowiada
Umowę o limit kredytowy.
9. Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy/Rozwiązanie Umowy w wyniku sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych skutkuje
wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w § 22. <w przypadku, gdy Klient przystąpił do któregokolwiek ubezpieczenia dla
kart kredytowych>
10. Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
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1.
2.

3.

4.

5.

1.

§ 18
W sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Bank Posiadacz karty jest zobowiązany zwrócić Bankowi kwotę zadłużenia w terminie dwóch
miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty jest on zobowiązany zwrócić Bankowi całą kwotę zadłużenia nie później niż
w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych przez Posiadacza karty
jest on zobowiązany zwrócić Bankowi całą kwotę zadłużenia nie później niż w dniu rozwiązania Umowy.
W przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie terminu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w wyniku zgłoszenia sprzeciwu wobec
zmian postanowień umownych Bank nalicza odsetki w wysokości jak dla zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w § 3 ust. 7 i ma
prawo dochodzić należnej kwoty zadłużenia.
W sytuacji, gdy po wygaśnięciu Umowy na Rachunku karty pozostanie saldo dodatnie, zwane dalej Nadpłatą, Bank zwróci kwotę Nadpłaty
niezwłocznie (w terminie do 14 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia) na rachunek w Banku lub dowolnym banku na terenie Polski,
wskazany przez Posiadacza karty w okresie wypowiedzenia. Jeśli wskazanie rachunku do zwrotu Nadpłaty nastąpi po upływie okresu
wypowiedzenia, Bank zwróci kwotę Nadpłaty niezwłocznie (w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Posiadacza karty dyspozycji zwrotu
Nadpłaty). Po wygaśnięciu Umowy kwota Nadpłaty może zostać również, na wniosek Posiadacza karty, zwrócona Posiadaczowi karty
w Placówce.
Umowa wygasa z chwilą śmierci Posiadacza karty. Z chwilą uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza karty przez Bank, Bank
zastrzega wszystkie Karty wydane w ramach niniejszej Umowy.
§ 19
W okresie obowiązywania Umowy Bank, z ważnych przyczyn, zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w Regulaminie na podstawie
przesłanek i w trybie określonym w Regulaminie.

< dla Umów zawartych od 08.08.2015 r.>
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 9, § 19 ust. 4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem i obsługą Karty oraz
Limitu kredytowego, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania Umowy,
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi karty o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy,
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
mające wpływ na postanowienia Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem
czynności przez Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich i dostosowania Umowy.
< dla Umów zawartych do 07.08.2015 r.>
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust. 4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi potrzeba
uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych przez Bank Posiadaczowi karty,
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej
zmiany i dostosowania Umowy,
Wprowadzone przez Bank zmiany Umowy muszą być adekwatne i pozostawać w związku z przyczyną, o której mowa w ust. 2.
Zmiana Umowy może nastąpić również na wniosek Posiadacza karty w drodze aneksu do Umowy.
W okresie obowiązywania Umowy Bank z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji. Za ważną
przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów
związane z oferowaniem i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, mające wpływ na ponoszone przez Bank koszty czynności związane
z obsługą produktów/usług oferowanych Posiadaczowi karty, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich i dostosowania
Tabeli opłat i prowizji,
b) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem i obsługą Karty oraz
Limitu kredytowego i mających wpływ na uzyskiwane przez Bank przychody lub ponoszone koszty czynności związanych z obsługą
produktów/usług oferowanych Posiadaczowi karty,
c) zmiany cen usług zewnętrznych firm i instytucji współpracujących z Bankiem, z których Bank korzysta przy wykonywaniu Umowy,
mających bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy przez Bank, o co najmniej 5% w stosunku do cen usług obowiązujących
w poprzednim okresie (rocznym),
d) wprowadzenie przez Bank nowych lub dodatkowych form produktów/usług, oferowanych Użytkownikom lub też wycofanie z oferty Banku
określonych produktów/usług o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy.
6.
Wprowadzane przez Bank zmiany Tabeli opłat i prowizji muszą być adekwatne do rodzaju i skali okoliczności stanowiących przyczyny,
o których mowa w ust. 5.
7.
W przypadku podwyższenia opłat i prowizji, nowe stawki nie mogą przekroczyć 3-krotności poprzednio obowiązującej wartości.
Ograniczenie to nie dotyczy zmiany tych opłat lub prowizji, których dotychczasowa wysokość wynosiła 0 PLN. W przypadku wprowadzenia
nowej opłaty lub prowizji, jej wysokość nie może przekroczyć 2-krotności najwyższej stawki opłaty/prowizji wskazanej w aktualnie
obowiązującej Tabeli opłat i prowizji. Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 5 Bank ma prawo w każdym czasie obniżyć lub
zlikwidować opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat i prowizji.
8.
Zmiana Tabeli opłat i prowizji nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 5.
Zmiana Tabeli opłat i prowizji z przyczyn wskazanych w ust. 5 lit. c) i d) może zostać dokonana nie częściej niż dwa razy w roku.
9. O zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 14, i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie
później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat i prowizji/Regulamin/Umowę
oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany. Informacja przekazywana jest zgodnie z ustalonym z Posiadaczem karty sposobem komunikacji
co do przesyłania informacji o zmianach Umowy, Regulaminu i Tabeli opłat i prowizji.
10. Zmiana Tabeli opłat i prowizji/Regulaminu/Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do dnia
poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą
wejścia w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw skutkujący rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian
lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym ta
zmiana miałaby zastosowanie.
§ 20
1. W związku z zawartą Umową, za wykonywanie czynności związanych z obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, Bank uprawniony jest do
pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli opłat i prowizji.
2. Na dzień podpisania Umowy obowiązują opłaty i prowizje przedstawione poniżej:
3.
4.
5.

[nazwa produktu]

Koszty korzystania z kart kredytowych

Wydanie Karty głównej [Wydanie karty płatniczej]
<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>
Obsługa Karty głównej [Obsługa karty kredytowej]
opłata miesięczna – opłata naliczana po
zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest
naliczana za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota

[wartość dla produktu] opłata nie jest pobierana,
jeżeli na rachunku karty
w ciągu 3 miesięcy od
zawarcia Umowy rozliczono
min. …. transakcje
bezgotówkowe
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Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce
banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym
opłata za przewalutowanie transakcji [Wypłata gotówki]

[wartość dla
produktu]

Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce
eurobanku [Wpłata gotówki]

[wartość dla
produktu]

rozliczonych w tym okresie Transakcji
bezgotówkowych wynosi min. ….. PLN dla kart
Classic/min. ….. PLN dla kart Gold:
- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który
naliczana jest opłata, Posiadacz karty był objęty
co najmniej jednym ubezpieczeniem
wymienionym w sekcji Ubezpieczenie
opcjonalne
- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który
naliczana jest opłata, Posiadacz karty nie był
objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym
w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne
Wydanie Karty dodatkowej [Wydanie karty płatniczej]
Obsługa Karty dodatkowej [Obsługa karty kredytowej]
- opłata naliczana w rocznicę wydania Karty
dodatkowej
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
[Wydanie karty płatniczej] (opłata nie jest pobierana,
gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku).
Wydanie duplikatu karty [Wydanie karty płatniczej]
(opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania
leży po stronie eurobanku).
Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za
granicą, z wykluczeniem transakcji związanej
z hazardem
Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem na
terenie Polski i za granicą
(transakcja zrealizowana w kasynie lub związana
z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami
losowymi)
Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za
granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z
hazardem
Wypłata gotówki w Bankomacie eurobanku
[Wypłata gotówki]
Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na
terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu
pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie
Polski [Wypłata gotówki]

[wartość dla produktu]

[wartość dla produktu]
[wartość dla produktu]

Zastrzeżenie karty

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Zmiana PIN w bankomacie

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Sprawdzenie salda w bankomacie

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Zmiana limitów transakcyjnych

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Kopia rachunku obciążeniowego

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Awaryjna wypłata gotówki za granicą

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

[wartość dla produktu]

Koszty korzystania z Limitu kredytowego
Zestawienie transakcji w formie elektronicznej dla
Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej
Zestawienie transakcji odbierane w Placówce
w formie papierowej dla Karty głównej (raz w
miesiącu)
Dodatkowe Zestawienie transakcji w formie
papierowej dostarczane listownie dla Karty głównej
oraz dla Karty dodatkowej [Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych]
Duplikat Zestawienia transakcji w formie papierowej
dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej
[Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych]

<opłata dot. Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
Opłata za obsługę Limitu kredytowego
(miesięczna)
Opłata naliczana po zakończonym Cyklu
rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana
za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota
rozliczonych w tym okresie Transakcji
bezgotówkowych wynosi min. ….. PLN
dla kart Classic/min. …… PLN dla kart
Gold:
- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za
który naliczana jest opłata, Posiadacz
karty był objęty co najmniej jednym
ubezpieczeniem wymienionym w sekcji
Ubezpieczenie opcjonalne
- jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który
naliczana jest opłata, Posiadacz karty
nie był objęty żadnym ubezpieczeniem
wymienionym w sekcji Ubezpieczenie
opcjonalne
<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>
Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania
danych (w zależności od rzeczywistych kosztów)

[wartość dla produktu]

Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku

[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Usługa powiadomień SMS [Powiadamianie SMS]
Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu
Umowy karty [Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym]
Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze Karty
[Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym]

[wartość dla produktu]

[Duplikat zestawienia opłat związanych z rachunkiem
płatniczym]
<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

[wartość dla
produktu]

[wartość dla
produktu]
[wartość dla
produktu]

Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma o przekroczeniu
limitu kredytowego

[wartość dla
produktu]

<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

[wartość dla
produktu]

Opłata za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta

<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

[wartość dla produktu]

[wartość dla
produktu]

Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma o braku wpłaty
Minimalnej kwoty spłaty

[wartość dla
produktu]

<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym

[wartość dla
produktu]
[wartość dla
produktu]

<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

[wartość dla

Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym

<opłata dotyczy Umów zawartych do 10.03.2016 r.>

[wartość dla produktu]
produktu]
Opłata za windykacyjną wizytę terenową
Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych:

Ustawa z 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.),

Ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75)

Plany ratalne
Minimalna kwota transakcji dla Planu ratalnego

[wartość dla produktu]

Liczna rat – zlecenie telefoniczne

Limit dostępny dla Planów ratalnych
Opłata za uruchomienie Planu ratalnego
(naliczana od kwoty kapitału początkowego Planu
ratalnego)

[wartość dla produktu]

Liczna rat – zlecenie w terminalu POS / bankomacie

[wartość dla
produktu]
[wartość dla
produktu]

[wartość dla produktu]

Ubezpieczenia opcjonalne (opłata miesięczna, naliczana w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na zestawieniu
transakcji)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej
niezdolności do pracy (obowiązuje dla ubezpieczeń
zawartych do 06.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej
niepełnosprawności (obowiązuje dla ubezpieczeń
zawartych od 07.05.2016r)

Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej
niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności do pracy
(obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych do 06.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej
niepełnosprawności oraz czasowej niezdolności do pracy
(obowiązuje dla ubezpieczeń zawartych od 07.05.2016r)

[wartość dla produktu]
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[wartość dla
produktu]

Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej
niezdolności do pracy oraz utraty pracy (obowiązuje dla
ubezpieczeń zawartych do 06.05.2016r)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej
niepełnosprawności oraz utraty pracy (obowiązuje dla
ubezpieczeń zawartych od 07.05.2016r)

[wartość dla produktu]

Pozostałe parametry
Minimalna kwota spłaty

[wartość dla produktu]

Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych

[wartość dla produktu]

Liczba dni następujących po dniu zakończenia Cyklu
rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności

[wartość dla
produktu]

Nazwy wskazane w nawiasach kwadratowych stanowią nazwy usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym w rozumieniu
Wykazu Usług Reprezentatywnych.
§ 21
Posiadacz karty ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących jego zastrzeżeń odnoszących się do usług świadczonych przez Bank na
podstawie Umowy, w tym funkcjonowania wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy. Użytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zgłaszania
reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu wydanej mu Karty oraz dotyczących funkcjonowania tej Karty. Szczegółowe zasady
zgłoszeń i obsługi reklamacji określa Regulamin § 28.
§ 22
Posiadacz karty ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia indywidualnego.
Zawarcie umowy ubezpieczenia ma charakter dobrowolny. Posiadacz karty może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia indywidualnego
w każdym czasie okresu ubezpieczenia.
<3-5 w przypadku, jeśli klient zdecydował się przystąpić do ubezpieczenia opcjonalnego>
3. Zabezpieczeniem spłaty Limitu kredytowego udzielonego na podstawie niniejszej Umowy jest ubezpieczenie w ramach:
a) [umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Posiadaczem karty a Sogecap S.A. z siedzibą we Francji poprzez swój oddział Sogecap S.A.
(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z tytułu: śmierci, gdzie Bank wskazany jest jako osoba uprawniona do otrzymania świadczenia
w razie
wystąpienia
zdarzenia
objętego
ubezpieczeniem,
oraz
trwałej
i
całkowitej
niepełnosprawności
[, a także czasowej i całkowitej niezdolności do pracy <element opcjonalny>], gdzie na podstawie zawartej umowy cesji praw z umowy
ubezpieczenia Bank wskazany jest jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
b) [umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Posiadaczem karty a Sogessur S.A. Oddział w Polsce obejmującej swym zakresem ryzyko
utraty pracy, gdzie na podstawie zawartej umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia Bank wskazany jest jako osoba uprawniona do
otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.<element opcjonalny>
4. Posiadacz karty oświadcza, iż otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych oraz Kartę produktu ubezpieczeń
dla posiadaczy kart kredytowych w Euro Banku S.A. dla ubezpieczeń wskazanych w ust. 3.
5. Posiadacz karty upoważnia Bank do pobierania składek należnych za ubezpieczenia wskazane w ust. 3 zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
1.
2.

§ 23
W ramach korzystania z Limitu kredytowego Bank udostępnia funkcjonalność Planów ratalnych umożliwiającą spłatę wykorzystanego Limitu
kredytowego w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.
2. Za uruchomienie Planu ratalnego pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w Tabeli opłat i prowizji.
3. Parametry oraz koszty związane z uruchomieniem i obsługą Planu ratalnego określone są w Tabeli opłat i prowizji.
4. Plany ratalne mogą zostać utworzone w ramach Transakcji bezgotówkowych oraz transakcji Wypłat gotówki. Każda transakcja wskazana do
spłaty w ratach obsługiwana jest w ramach odrębnego Planu ratalnego. Do spłaty w ratach może zostać przeniesiona całkowita kwota
transakcji, bądź jej część, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W danym okresie Posiadacz karty może korzystać z więcej niż jednego Planu ratalnego.
6. Bank uruchamia Plan ratalny na zlecenie Użytkownika, o ile:
a) kwota, w ramach której tworzony jest Plan ratalny, spełnia warunek Kwoty minimalnej dla planu ratalnego (w walucie rachunku).
Wysokość Kwoty minimalnej dla planu ratalnego określona jest w Tabeli opłat i prowizji,
b) kwota rozkładana na raty wraz z kapitałem pozostałych niespłaconych Planów ratalnych, nie może przekroczyć kwoty zadłużenia
dozwolonego do spłaty w ramach Planów ratalnych stanowiącej procent przyznanego Limitu kredytowego, którego wysokość określona
jest w Tabeli opłat i prowizji,
c) Posiadacz karty nie zalega ze spłatą Minimalnej kwoty spłaty oraz terminowo reguluje zobowiązania wobec Banku z tytułu innych umów
kredytowych.
7. Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na podstawie otrzymanego harmonogramu spłat. Harmonogram
spłat przesyłany jest Posiadaczowi karty wraz z pierwszym Zestawieniem transakcji po utworzeniu Planu ratalnego.
8. Posiadaczowi karty w każdym czasie trwania Umowy przysługuje prawo otrzymania na jego wniosek bezpłatnie harmonogramu spłat,
o którym mowa w ust. 7.
<punkty 9-11 dla umów zawartych do 10.03.2016 r.>
9. Kwoty rat kapitałowo-odsetkowych wyznaczonych do spłaty uwzględniane są w Minimalnej kwocie spłaty, o której mowa w § 14 ust. 1.
10. Posiadacz karty ma prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego. Wcześniejsza
całkowita lub częściowa spłata dokonywana jest na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
11. W przypadku korzystania z Planów ratalnych spłaty dokonywane na Rachunek karty, o których mowa w § 14 ust. 4-5, zaliczane będą na
spłatę wykorzystanego Limitu kredytowego w następującej kolejności:
a) zaległości w spłacie Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej zadłużenia na Rachunku podstawowym,
b) zaległości w spłacie Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej Planów ratalnych (spłata zaległych rat w kolejności: [zaległe raty
odsetkowe, zaległe raty kapitałowe),
c) bieżąca część Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej zadłużenia na Rachunku podstawowym,
d) bieżąca część Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej wyznaczonych rat do spłaty (w kolejności: rata odsetkowa, a następnie rata
kapitałowa),
e) pozostałe zadłużenie na Rachunku podstawowym,
f) pozostałe zadłużenie na Planach ratalnych.
Kwoty rat kapitałowo-odsetkowych wyznaczonych do spłaty uwzględniane są w Minimalnej kwocie spłaty, o której mowa w § 14 ust. 1.
<punkty 9-11 dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
9.
W przypadku braku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do dnia Terminu płatności, od zaległej części kapitałowej Bank nalicza odsetki od
dnia powstania zaległości do dnia poprzedzającego jej spłatę. Odsetki naliczane są w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, wysokość
naliczonych odsetek doliczana jest do Minimalnej kwoty spłaty.
10. Posiadacz karty ma prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego.
11. W przypadku korzystania z Planów ratalnych spłaty dokonywane na Rachunek karty, o których mowa w § 14 ust. 4-5, zaliczane będą na
spłatę wykorzystanego Limitu kredytowego w następującej kolejności:
a) zaległości w spłacie Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej zadłużenia na Rachunku podstawowym,
b) zaległości w spłacie Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej Planów ratalnych (spłata zaległych rat w kolejności: odsetki od kapitału
zaległego na planach ratalnych, zaległe raty odsetkowe, zaległe raty kapitałowe),
c) bieżąca część Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej zadłużenia na Rachunku podstawowym,
d) bieżąca część Minimalnej kwoty spłaty w części dotyczącej wyznaczonych rat do spłaty (w kolejności: rata odsetkowa, a następnie rata
kapitałowa),
e) pozostałe zadłużenie na Rachunku podstawowym,
f) pozostałe zadłużenie na Planach ratalnych.
12. Kolejność zaliczania spłat zadłużenia na Rachunku podstawowym (zadłużenie opisane w ust. 11 lit. a, c i e) następuje zgodnie z § 14 ust.8-9.
1.
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13. Informacje o zadłużeniu na Planach ratalnych, harmonogramach, wyznaczonych ratach kapitałowo-odsetkowych oraz Terminie płatności
Posiadacz karty otrzymuje wraz z Zestawieniem transakcji. Może je również uzyskać bezpłatnie w Placówce oraz poprzez Kanały dostępu.
14. Szczegółowe zasady korzystania z Planów ratalnych określa Regulamin.
15. <element opcjonalny, dotyczy karty Visa Gold Select> [Posiadacz karty oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał „Zasady programu
bonusowego dla kart kredytowych Visa Gold Select”.]
§ 24
<element opcjonalny, zależy od wyboru klienta> Bank oferuje w ramach Umowy usługę powiadomień SMS. Usługa powiadomień SMS jest
nieaktywna. W celu aktywacji usługi Posiadacz karty składa dyspozycję aktywacji.
2. Aktywacja usługi powiadomień SMS może nastąpić na podstawie dyspozycji Posiadacza karty i odrębnych oświadczeń i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
3. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zawarte są w Regulaminie.
<element opcjonalny, zależy od wyboru klienta>
1. Usługa powiadomień SMS, o której mowa w Regulaminie, jest aktywna dla kontaktowego numeru telefonu komórkowego: …………...
2. Posiadacz karty oświadcza, iż jest wyłącznym użytkownikiem wskazanego powyżej telefonu komórkowego.
3. Zmiana kontaktowego numeru telefonu komórkowego, powoduje zmianę numeru, na który Bank wysyła wiadomości SMS. Zmiana numeru
telefonu komórkowego oraz rezygnacja z usługi powiadomień SMS nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
§ 25
1. Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową stanowi wzór podpisu, przy pomocy którego Posiadacz karty będzie
zobowiązany się posługiwać podczas dokonywania transakcji Kartą.
2. Posiadacz karty zobowiązuje się do złożenia na Karcie, w wyznaczonym miejscu, podpisu zgodnego ze wzorem pod niniejszą Umową.
3. Podpis złożony przez Posiadacza karty pod niniejszą Umową będzie wykorzystywany do identyfikacji Posiadacza karty przy wszelkich
pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach dotyczących czynności bankowych.
§ 26
1.
Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim.
2.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
3.
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
1.

Zasady dotyczące programu bonusowego <element opcjonalny, dotyczy kart Visa Gold Home> >
1. Przez okres ……….. Cykli rozliczeniowych, czyli do dnia…………………, Rachunek karty jest objęty programem bonusowym ………………….
Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania programu bonusowego.
2. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego przyjmuje się, że 1 cykl programu bonusowego obejmuje ……… [Cykl rozliczeniowy]
[następujące po sobie Cykle rozliczeniowe]/ [następujących po sobie Cykli rozliczeniowych] .
3. Jeśli w okresie objętym programem bonusowym Posiadacz karty spełni wszystkie warunki określone w ust. 4, otrzyma bonus w formie
uznania Rachunku karty kwotą stanowiącą …… % łącznej kwoty Rozliczonych w danym cyklu programu Transakcji bezgotówkowych
…………… przy użyciu Karty, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
4. Warunkiem otrzymania bonusu za dany cykl programu jest:
a) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej Umowy,
b) terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań wobec Banku,
c) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż ………… PLN,
d) Rozliczenie w danym cyklu programu bonusowego Transakcji bezgotówkowych …….. o łącznej wartości nie mniejszej niż ……… PLN,
e) posiadanie w dniu przekazania bonusu aktywnej umowy kredytu hipotecznego w Banku z wypłaconą przynajmniej jedną transzą kredytu.
5. Na potrzeby niniejszego programu bonusowego sumuje się kwoty Transakcji bezgotówkowych, o których mowa w ust. 4 lit. c) i d),
dokonanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy.
6. Transakcje bezgotówkowe uznające Rachunek karty, wynikające np. ze zwrotu towaru, pomniejszają łączną wartość transakcji, o których
mowa w ust. 4 lit. c) i d).
7. Kwota bonusu zostanie przekazana poprzez uznanie tą kwotą Rachunku karty po terminowym dokonaniu spłaty Minimalnej kwoty spłaty,
wyznaczonej na zakończenie danego cyklu programu, za który bonus jest przyznany.
8. Kwota bonusu wypłaconego za dany cykl programu nie może przekraczać kwoty ……. PLN.
9. Całkowita Łączna kwota bonusów wypłaconych za okres <C> Cykli rozliczeniowych nie może przekraczać kwoty ……. PLN.]
Oświadczenie Posiadacza karty ………………………[imiona i nazwisko], nr PESEL: …………………….. o otrzymywanych dochodach oraz
ponoszonych wydatkach
Posiadacz karty oświadcza, że otrzymuje miesięczne dochody w kwocie:
 <element opcjonalny, zależny od źródła dochodu Klienta>………….. PLN …………………..[netto/brutto] z tytułu ………………….., oraz że
dochód ten uzyskuje w walucie ……………………………...
Posiadacz karty zatrudniony jest na ……………………[czas określony/czas nieokreślony] w …………………………………. , NIP
……………………….., REGON …………………….., ………………………………………………….<adres firmy> od dnia ………………………..
[do ………………………….<dla umowy na czas określony>]. Nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
<element
opcjonalny,
zależny
od
źródła
dochodu
Klienta>Posiadacz
karty
prowadzi
działalność
gospodarczą:
……………………………………………………….,
NIP………………………………
,
REGON……………………………….,
adres
firmy:…………………………………… od dnia…………………
<element opcjonalny, zależny od źródła dochodu Klienta>Posiadacz karty otrzymuje dochód z tytułu renty do dnia…………………….
<element opcjonalny, zależny od źródła dochodu Klienta>Posiadacz karty otrzymuje dochód z tytułu umów najmu/dzierżawy na czas
[nieokreślony/określony] do dnia …………………..
Posiadacz karty oświadcza, że ponoszone przez niego miesięczne wydatki są następujące:

kwota opłat stałych:……………… PLN;

kwota zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe, z których Posiadacz karty nie może
zrezygnować:………………………

kwota zobowiązań kredytowych w innych bankach oraz podmiotach nie będących bankami, a prowadzących działalność w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek:

raty z tytułu kredytów i pożyczek :………………………………...PLN;

przyznane limity na kartach kredytowych: ………………… PLN;

przyznane limity w rachunkach bieżących: …………………………PLN.
Posiadacz karty oświadcza również następujące cechy:

stan cywilny:……………………..;

liczba osób na utrzymaniu Posiadacza karty:……………………………;

wykształcenie:……………………………….;

rodzaj mieszkania:……………………… ;

rok produkcji samochodu: ………………………. <element opcjonalny>
Oświadczenia Posiadacza karty dotyczące Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową:
1. Posiadacz karty oświadcza, że wszystkie dane i oświadczenia złożone przez niego w związku z ubieganiem się o Limit kredytowy i Kartę są
zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią art. 297 § 1
Kodeksu karnego oraz został uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ww. przepisu: Art. 297 § 1. „Kto, w celu uzyskania dla
siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
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2.

3.

4.

5.

6.

subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Posiadacz karty został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane
w wyniku zawarcia Umowy oraz w toku jej wykonywania będą przetwarzane przez Bank, jako administratora danych osobowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Posiadacza karty przez Bank zawarte są w załączniku 1.
Posiadacz karty został poinformowany, że jego dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz
art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (zwanej dalej Prawem bankowym) – do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, (zwanej dalej BIK). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się
administratorem danych osobowych Posiadacza karty. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Posiadacza karty przez BIK
zawarte są w załączniku 2.
Posiadacz karty został poinformowany, iż zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w tym dokonywania identyfikacji i weryfikacji danych.
W przypadku gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej Ustawy: nie przeprowadza transakcji, nie
podpisuje umowy z Posiadaczem karty lub rozwiązuje zawartą Umowę oraz przekazuje informację Generalnemu Inspektorowi Informacji
Finansowej zgodnie z ww. Ustawą.
Posiadacz karty oświadcza również, że:
1) został poinformowany przez Bank, że w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Bank może przekazać dane Klienta będącego konsumentem, w tym jego dane
osobowe do biur informacji gospodarczych, w zakresie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem:
– jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne, co najmniej od 30 dni i upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi
wezwania do zapłaty;
– nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub
innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń
stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez
sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia;
2) otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego oraz uzyskał od Banku
wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości;
3) został poinformowany przez Bank o ryzyku zmiennej stopy procentowej i jest świadomy jego ponoszenia :oraz potwierdza, że przed
zawarciem Umowy otrzymał dokument „Informacja o ryzyku stopy procentowej dla osób wnioskujących o wydanie karty kredytowej”;
4) w dniu zawarcia niniejszej Umowy został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy o limit kredytowy oraz
Umowy o kartę kredytową i warunkach odstąpienia od ww. umów, a także potwierdza fakt otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu
od każdej z wymienionych umów;
5) przed zawarciem Umowy otrzymał:
 formularz informacyjny dotyczący Karty,
 Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.,
 Przewodnik dla zbliżeniowych kart kredytowych,
 Przewodnik po płatnościach internetowych dla kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.,
 Dokument dotyczący opłat,
6) [Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych oraz Kartę produktu ubezpieczeń dla posiadaczy kart kredytowych
w Euro Banku S.A. dla ubezpieczeń wskazanych w Umowie,] <element opcjonalny> nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej i na moment zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości;
7) nie została ogłoszona jego upadłość konsumencka;
8) według jego najlepszej wiedzy zobowiązanie wynikające z tytułu zawarcia niniejszej Umowy nie spowoduje jego niewypłacalności.
[Posiadacz karty potwierdza odbiór Karty niespersonalizowanej o numerze [numer karty] oraz numeru PIN zamkniętego w nienaruszonej
kopercie.] <w przypadku wniosku o karty niespersonalizowane>

<zależnie od deklaracji Klienta> Oświadczenie posiadacza karty o rezydencji dla celów podatkowych:
[Posiadacz karty oświadcza, że jest rezydentem dla celów podatkowych w Polsce oraz nie jest rezydentem dla celów podatkowych w innym kraju
niż Polska.]
[Posiadacz karty oświadcza, że [nie] jest rezydentem dla celów podatkowych w Polsce oraz jest rezydentem dla celów podatkowych w innym
kraju niż Polska:
[Kraj: [Kraj rezydencji podatkowej], NIP(TIN): ……..., [nie nadano]
[Posiadacz karty oświadcza, że [nie] jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Zobowiązuję się do przedłożenia ważnego oświadczenia dotyczącego rezydencji dla celów podatkowych w przypadku zmiany okoliczności
w ciągu 30 dni od tej zmiany.
Dane pozwalające określić rezydencję dla celów podatkowych będą gromadzone i przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 09.10.2015 r.
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA a także zgodnie z Ustawą z dnia 09.03.2017 r. o wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami.
Oświadczenia dodatkowe:
<elementy opcjonalne zależne od deklaracji klienta> [Oświadczam, że zostałem poinformowany, że [poniższa zgoda może być wycofana] /
[poniższe zgody mogą być wycofane] w każdym czasie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ]
1. Wyrażam zgodę i upoważniam Bank oraz BIK S.A. do przetwarzania dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po
wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową, w celu oceny mojej zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego.
2. [Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po
zakończeniu obowiązywania umowy.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane we wskazanym powyżej celu, mogą podlegać profilowaniu
umożliwiającemu dostosowywanie oraz przedstawianie przez Bank oferty dopasowanej do moich osobistych preferencji i potrzeb.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług partnerów Banku. Aktualna
lista partnerów Banku znajduje się pod adresem: www.eurobank.pl/lista-partnerow.pdf. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana o nowych
partnerów.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Wyrażam zgodę na używanie przez Bank telefonu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Banku.
Wnioskuję o aktualizację moich danych osobowych w Banku z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z danymi w niej wskazanymi.

………………………………………………………………..

…………………………
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podpis Posiadacza karty,
stanowiący wzór podpisu, który będzie złożony na karcie

podpis za Bank

Załącznik nr 1
Informacje dotyczące przetwarzania przez Bank danych osobowych.

Administrator danych
Dane kontaktowe
Inspektor ochrony
danych

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna przetwarzania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja 72 (Bank).
Z Bankiem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@eurobank.pl lub
pisemnie pod adresem ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.
W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail iod@eurobank.pl lub pisemnie pod adresem ul.
św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:
 podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
z Bankiem oraz w celu wykonania zawartej z Bankiem umowy – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do
zawarcia i wykonywania umowy;
 oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania:
o w trakcie uruchamiania oraz trwania zobowiązania - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z Prawa
bankowego,
o po ustaniu zobowiązania podstawą prawną może być również zgoda osoby,
której dane dotyczą, przy zastrzeżeniu art. 105a ust. 3 Prawa bankowego,
czyli spełnienia warunków uprawniających Bank do dalszego przetwarzania
bez zgody osoby, której dane dotyczą;
 statystycznych i analiz, stanowiących realizację obowiązków określonych
w przepisach odrębnych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie
służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa
bankowego
oraz
uzasadniony
interes
administratora
polegający
na
przeprowadzaniu analiz umożliwiających tworzenie i przekazywanie przez Bank
obowiązkowych sprawozdań na potrzeby Narodowego Banku Polskiego, Komisji
Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także na
wewnętrzne potrzeby podsumowania efektów podejmowanych działań;
 stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art.
105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonywania
umowy oraz przepisy Prawa bankowego;
 rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na możliwości
obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora lub, w przypadku braku
obowiązujących umów z bankiem, zgoda osoby, której dane dotyczą; przez
uzasadniony interes administratora należy rozumieć umożliwienie bezpośredniego
promowania produktów i usług własnych administratora dopasowanych do
Pani/Pana preferencji i potrzeb;
 archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności
oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzaju zarzutami i twierdzeniami;
 badania satysfakcji klientów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest określenie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów
z produktów i usług oferowanych przez administratora;
 rachunkowych (księgowych), związanych z rozliczaniem należności podatkowych
oraz poprawnością prowadzenia ksiąg rachunkowych – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
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finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
administratora<separator wyliczenia>
 przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym podmiotom
tj. raportowania FATCA/CRS - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
związanych z raportowaniem FATCA/CRS.
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych
w celach marketingu produktów i usług własnych Banku po zakończeniu
obowiązywania umów z Bankiem, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana
zgoda.
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych
w celach marketingu produktów i usług partnerów Banku, podstawą prawną
przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów:
 dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia oraz
wykonania zawartej z Bankiem umowy – przez okres jej obowiązywania;
 dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym
profilowania - przez okres obowiązywania umowy oraz po jej ustaniu przez okres
obowiązywania udzielonej zgody lub przez okres 5 lat od ustania zobowiązania
w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 105a ust. 3 Prawa
bankowego, uprawniających do takiego przetwarzania;
 dla celów statystycznych i analiz – do momentu wygaśnięcia zobowiązania lub
zgłoszenia sprzeciwu;
 dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których
mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania;
 dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do
momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy
lub zgłoszenia sprzeciwu;
 dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, lecz nie dłużej niż do czasu zakończenia obowiązywania umów
z Bankiem, lub przez okres obowiązywania udzielonej zgody;
 dla celów archiwalnych (dowodowych) - do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa oraz przedawnienia
roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy, lub zgłoszenia
sprzeciwu;
 dla celów badania satysfakcji klientów - do czasu zakończenia obowiązywania
umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
 dla celów rachunkowych (księgowych) - do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 dla celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - do czasu wypełnienia tych
obowiązków<separator wyliczenia>
 dla celów przekazania danych dotyczących rezydencji podatkowej uprawnionym
podmiotom tj. raportowania FATCA/CRS – do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu
produktów i usług własnych Banku po zakończeniu obowiązywania umów z Bankiem,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu
produktów i usług partnerów Banku, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank:
 innym bankom oraz instytucjom finansowym upoważnionym do udzielania kredytów
zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego;
 Bankowym Izbom Gospodarczym utworzonym na mocy art. 105 ust 4 Prawa
bankowego np. Biuru Informacji Kredytowej S.A. oraz Związkowi Banków Polskich;
 innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy Art. 105 Prawa
bankowego np. Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu Finansów, Biurom
Informacji Gospodarczej, na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przez
Bank podmiotom, wykonującym na zlecenie Banku czynności bankowe oraz
faktyczne zgodnie z art. 6a Prawa bankowego (outsourcing bankowy oraz
pomocniczy). Kategoriami takich firm mogą być np.:
 podmioty wykonujące czynności bankowe na zlecenie Banku – placówki
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franczyzowe, partnerzy ratalni itp.;
 dostawcy usług informatycznych wspierających wykonywanie czynności
bankowych;
 podmioty współpracujące z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z klientami;
 podmioty współdziałające z Bankiem przy potencjalnych procesach odzyskiwania
należności.
W przypadku spełnienia warunków określonych w FATCA/CRS, Pani/Pana dane
osobowe zostaną udostępnione przez Bank uprawnionym organom podatkowym,
w szczególności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej, który jest organem właściwym w sprawach
dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania (i w tym zakresie przysługują mu
uprawnienia organu podatkowego) lub organom upoważnionym.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie wycofania zgody. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na
podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła, tj. prawo do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych oraz zażądać przesłania danych
przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dobrowolność
podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych następuje w celu udzielenia oraz obsługi produktu bankowego,
skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy
z Bankiem.

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Dotyczy to następujących przypadków:
 dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem,
na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych oraz informacji uzyskanych
w toku wykonywania analiz (m.in. dane z biur informacji gospodarczych), w oparciu
o przyjęte przez Bank modele statystyczne oraz metody analityczne; konsekwencją
takiego przetwarzania może być podjęcie decyzji o warunkach przyznania lub
odmowie udzielenia produktu bankowego;
 dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na
podstawie danych i informacji przekazanych w toku zawierania oraz obsługi umowy,
w oparciu o ustalone kryteria (w tym ekonomiczne, geograficzne, behawioralne);
konsekwencją profilowania w tym przypadku może być zakwalifikowanie do grupy
ryzyka, która powoduje automatyczną odmowę nawiązania lub kontynuacji
Pani/Pana współpracy z Bankiem.

Załącznik nr 2
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania przez BIK Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Euro Bank S.A. (zwaną dalej Bankiem) na podstawie
art. 105 ust. 1 pkt 1c w zw. z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (zwanej dalej Prawem
bankowym) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a,
02-679 Warszawa (zwanej dalej BIK). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się administratorem
Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez BIK.
Administrator danych
Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).
Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie
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Inspektor ochrony
danych

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych danych

Źródło pochodzenia
danych
Okres przez który dane
będą przetwarzane

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

(Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl
lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676
Warszawa, ul. Postępu 17A).
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
 wykonywania czynności bankowych przez banki, którym udostępniane są dane
osobowe, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych są przepisy Prawa bankowego;
 statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za
podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
 w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa
w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przepis Prawa bankowego;
 w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem
reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
 dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data
urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
 dane adresowe i teleadresowe;
 dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności
gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób
w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
 dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan
rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel
finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji
zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia
zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania
lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy – Prawo
bankowe,
przyczyny
wygaśnięcia
zobowiązania,
informacja
o upadłości
konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku oraz innych instytucji pożyczkowych.
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku
oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
 dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana
zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego,
przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu
zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK –
przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą
udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których
mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz
przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres
12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
 dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego
tytułu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom
wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub
Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych
osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje
Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK
i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
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przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi
danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
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<OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU DRUKOWANE OD NOWEJ KARTKI>

Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową
Imię i nazwisko: .........................................................................................
Pesel: ..........................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: .........................................................
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o kartę kredytową nr
S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław

, zawartej dnia

z Euro Bankiem

Oświadczam, że używana przeze mnie Karta oraz wydane Użytkownikom karty dodatkowe uległy całkowitemu zniszczeniu.

data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie
podpis Posiadacza karty

Odstąpienie od Umowy o kartę kredytową polega na:
a)
wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Departament Posprzedażowych Operacji Bankowych wypełnionego
i podpisanego przez Posiadacza karty oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową. Dla swej ważności, oświadczenie winno
wpłynąć na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty.
lub:
b)
wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową w dowolnej placówce Euro Banku S.A.
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty.

Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy [oraz od umowy ubezpieczenia] (wzór)
Imię i nazwisko: .........................................................................................
PESEL: .......................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: .........................................................
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że odstępuję od Umowy o limit kredytowy nr .. …………………………………………………………………,
zawartej dnia …………………………………………………………………..…………z Euro Bankiem S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
[oraz od umowy ubezpieczenia zawartej dnia ………………………………………………………………….. z Ubezpieczycielem: ........................
Data zawarcia umowy

…………………………………………………………………..…………]
nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń

data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie
podpis Posiadacza karty

Odstąpienie od Umowy o limit kredytowy polega na:
a) wysłaniu na adres: Euro Bank S.A. ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Departament Posprzedażowych Operacji Bankowych wypełnionego
i podpisanego przez Posiadacza karty oświadczenia o odstąpieniu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy o Limit
kredytowy.
lub:
b) wypełnieniu i złożeniu powyższego oświadczenia o odstąpieniu w dowolnej placówce Euro Banku S.A. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
od zawarcia Umowy o Limit kredytowy.
Posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni
od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o limit kredytowy.
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Wykaz zmian w zapisach Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową
Lp.

Nr i treść zapisu obowiązujące do 14.12.2018

Nr i treść zapisu obowiązujące od 15.12.2018

1.

Umowa o limit kredytowy jest zawierana w celu udostępnienia przez Bank
środków, które mogą być wykorzystane poprzez dokonywanie Transakcji
gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną na podstawie
Umowy o kartę kredytową. w związku z czym Umowa o limit kredytowy
i Umowa o kartę kredytową są umowami mającymi ze sobą bezpośredni
związek. Biorąc pod uwagę powyższe Strony zawierają Umowę o limit
kredytowy i Umowę o kartę kredytową, zwaną dalej łącznie Umową,
i postanawiają co następuje:

Preambuła
Umowa o limit kredytowy jest zawierana w celu udostępnienia
przez Bank środków, które mogą być wykorzystane poprzez
dokonywanie
Transakcji
gotówkowych
i Transakcji
bezgotówkowych Kartą wydaną na podstawie Umowy o kartę
kredytową. w związku z czym Umowa o limit kredytowy
i Umowa o kartę kredytową są umowami mającymi ze sobą
bezpośredni związek. Biorąc pod uwagę powyższe Strony
zawierają Umowę o limit kredytowy i Umowę o kartę kredytową,
zwaną dalej łącznie Umową.
Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie.
w odniesieniu do usług, które odpowiadają w pełnym lub
częściowym zakresie definicjom usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem płatniczym, o których mowa
w Wykazie Usług Reprezentatywnych (zwanym dalej:
„Wykazem” lub „Wykazem Usług Reprezentatywnych”), Bank
w § 2 Regulaminu obok nazw handlowych tych usług wskazuje
ich nazwy w brzmieniu określonym w Wykazie. w Umowie
stosowane są nazwy handlowe usług.

2.

§3
1. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu
kredytowego wynosi … % w skali roku dla kwoty transakcji wypłat gotówki
dokonywanych przy użyciu Karty.

Rozdział I. Umowa o Limit kredytowy
§3
1. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego
Limitu kredytowego wynosi … % w skali roku dla transakcji
Wypłat gotówki dokonywanych przy użyciu Karty.

Przesłanka do zmiany określona w obowiązujących
wzorcach umownych

Ważne przyczyny zmian:
okoliczność faktyczna

Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
Umowy,

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach
płatniczych.

Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,

Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,

3.

§3
2. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu
kredytowego wynosi … % w skali roku dla kwoty Transakcji
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Karty.

§3
2. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego
Limitu kredytowego wynosi … % w skali roku dla Transakcji
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Karty.

§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty o ile zapewni to należyte
wykonanie Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy

1

Dostosowanie nazewnictwa
do definicji określonych
w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie
wykazu usług
reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach
płatniczych.
Dostosowanie nazewnictwa
do definicji określonych
w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie
wykazu usług
reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.

Doprecyzowanie
istniejącego zapisu.

4.

5.

<dla Umów zawartych do 10.03.2016 r. włącznie>
§3
3. Oprocentowanie Limitu kredytowego jest zmienne w okresie
obowiązywania Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz
współczynnika, którego wartość wynosi: dla oprocentowania Transakcji
bezgotówkowych 4 i dla oprocentowania transakcji Wypłat gotówki 4.
Wyznaczone w ten sposób oprocentowanie zaokrąglane jest do drugiego
miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza
niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po
przecinku zwiększa się o 1). Obliczone w ten sposób oprocentowanie nie
może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych,
przewidzianych w art. 359 Kodeksu cywilnego, które w dniu zawarcia Umowy
wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych, czyli: …% w stosunku
rocznym.
4. Nowa wysokość oprocentowania Limitu kredytowego, wyznaczana zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 3, obowiązuje od 10 dnia roboczego od daty
obowiązywania nowej stopy kredytu lombardowego NBP, z zastrzeżeniem
ust. 5 i 6.
5. w przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie
obowiązywania Umowy, będącej wynikiem obniżenia wysokości odsetek
maksymalnych, Bank dokonuje zmiany w dniu obowiązywania nowej stopy
oprocentowania kredytu lombardowego NBP.
6. Niezależnie od warunków zmiany oprocentowania opisanych w ust. 3 Bank
może dokonać zmiany oprocentowania na korzyść Posiadacza karty poprzez
obniżenie oprocentowania Limitu kredytowego.
<dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
§3
3. Oprocentowanie Limitu kredytowego jest zmienne w okresie
obowiązywania Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) powiększonej o 3,5 p.p.
oraz współczynnika, którego wartość wynosi: dla oprocentowania Transakcji
bezgotówkowych 2 i dla oprocentowania transakcji wypłat gotówki 2.
Wyznaczone w ten sposób oprocentowanie zaokrąglane jest do drugiego
miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza
niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po
przecinku zwiększa się o 1).
4. Nowa wysokość oprocentowania Limitu kredytowego, wyznaczana zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 3, obowiązuje od 10 dnia roboczego od daty
obowiązywania nowej stopy referencyjnej NBP, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. w przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie
obowiązywania Umowy, będącej wynikiem obniżenia wysokości odsetek
maksymalnych, Bank dokonuje zmiany w dniu obowiązywania nowej stopy
referencyjnej NBP.
6. Niezależnie od warunków zmiany oprocentowania opisanych w ust. 3 Bank
może dokonać zmiany oprocentowania na korzyść Posiadacza karty poprzez
obniżenie oprocentowania Limitu kredytowego.
§3
<element opcjonalny - zależny od wyboru Klienta>
7. o zmianie oprocentowania, o której mowa w ust. 3 - 6, Bank informuje
Posiadacza karty wraz z najbliższym Zestawieniem transakcji generowanym

§3
3. Oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego jest
zmienne i dla transakcji Wypłat gotówki oraz Transakcji
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Karty odpowiada
wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie
z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu cywilnego.
4. w przypadku podwyższenia wysokości ustawowych odsetek
maksymalnych, nowa wysokość oprocentowania Limitu
kredytowego obowiązuje od 10 dnia roboczego, licząc od daty
wejścia w życie przepisów wprowadzających tę zmianę.
5. w przypadku obniżenia wysokości ustawowych odsetek
maksymalnych, Bank dokonuje stosownego obniżenia
oprocentowania Limitu kredytowego, począwszy od dnia
obowiązywania nowej wysokości ustawowych odsetek
maksymalnych.
6. Niezależnie od warunków wyznaczania oprocentowania,
o których mowa w ust. 3, Bank może obniżyć oprocentowanie
Limitu kredytowego na korzyść Posiadacza.

§3
14. w przypadku zmiany oprocentowania, powstałej wskutek
zmiany wysokości ustawowych odsetek maksymalnych lub
wskutek
zmiany
wysokości
ustawowych
odsetek
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2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,

Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.
Bank dostosował sposób
wyznaczania
oprocentowania Limitu
kredytowego do wysokości
ustawowych odsetek
maksymalnych.

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia

po zmianie oprocentowania doręczając mu treść zmian i wskazując datę
wejścia w życie. Informację o zmianie oprocentowania Bank może również
przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez serwis
eurobank online.
<element opcjonalny - zależny od wyboru Klienta>
7. o zmianie oprocentowania, o której mowa w ust. 3 - 6, Bank informuje
Posiadacza karty doręczając mu treść zmian i wskazując datę wejścia w życie
w następującej kolejności: w formie elektronicznej poprzez pocztę
wewnętrzną w serwisie eurobank online, jeśli Posiadacz karty posiada dostęp
do tego Kanału dostępu, na adres e-mail, jeśli został podany w Banku, na
adres korespondencyjny.

maksymalnych za opóźnienie, Bank poinformuje Posiadacza
karty zgodnie z ustalonym z nim sposobem komunikacji co do
przesyłania informacji o zmianach Umowy, Regulaminu i Tabeli
opłat i prowizji, doręczając mu treść zmian i wskazując datę
wejścia w życie.

2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.

Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.

Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,

Decyzje Prezesa UOKiK
odnoszące się do
poprawności informowania
konsumentów o zmianach
warunków umowy w trakcie
jej trwania, związane
z pojęciem „Trwałego
nośnika”, o którym mowa
w ustawie z dnia 19.08.2011
r. o usługach płatniczych.

Bank dostosował sposób
wyznaczania
oprocentowania Limitu
kredytowego do wysokości
ustawowych.

Modyfikacja zapisów
w zakresie trybu
informowania o zmianach
wzorców.

6.

7.

§3
8. Aktualna wysokość oprocentowania podawana jest w Tabeli opłat i prowizji
dostępnej w Placówkach, telefonicznie w COK oraz na stronie internetowej
Banku

§3
<dla Umów zawartych do 10.03.2016 r. włącznie>
9. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego liczone jest jako 4krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego, przy czym nie może w stosunku rocznym przekroczyć wysokości
odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu
cywilnego, które na dzień zawarcia Umowy wynoszą 2-krotność odsetek
ustawowych za opóźnienie. w dniu zawarcia niniejszej Umowy
oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego wynosi: …% w stosunku
rocznym.

§3
15. Aktualna wysokość oprocentowania Limitu kredytowego
oraz Planów ratalnych podawana jest w Tabeli opłat i prowizji
dostępnej w Placówkach, telefonicznie w COK oraz na stronie
internetowej Banku.

§3
7. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego
odpowiada wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za
opóźnienie, zgodnie z treścią art. 481 §2¹ Kodeksu cywilnego,
które na dzień zawarcia Umowy wynoszą …% w skali roku.

<dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
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Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty o ile zapewni to należyte
wykonanie Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.

Zmiana numeracji.
Doprecyzowanie już
istniejącego zapisu.
Zmiana numeracji.

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.
Bank dostosował sposób
wyznaczania
oprocentowania od
zadłużenia

9. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego liczone jest wg
zmiennej stopy procentowej, odpowiadającej odsetkom maksymalnym za
opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu cywilnego, które na dzień
zawarcia niniejszej umowy wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie, czyli: …% w stosunku rocznym.

8.

§3
<dla Umów zawartych do 10.03.2016 r. włącznie>
10. Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości
oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, określonego w ust. 9,
w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) stopy oprocentowania
kredytu lombardowego NBP w dniu obowiązywania nowej stopy
oprocentowania kredytu lombardowego NBP.

Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.

Brak zapisu

<dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
10. Bank dokonuje odpowiednich zmian (spadek/wzrost) wysokości
oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego, określonego w ust. 9,
w przypadku zmiany (odpowiednio spadku/wzrostu) wysokości odsetek
maksymalnych za opóźnienie w dniu jej obowiązywania.

9.

§3
11. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego Limitu
kredytowego dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego
wynosi:
- …% w skali roku w przypadku rozłożenia na raty Transakcji bezgotówkowej
-… % w skali roku w przypadku rozłożenia na raty transakcji Wypłat gotówki
12. < dla Umów zawartych do 10.03.2016 r. włącznie > Oprocentowanie dla
Planów ratalnych jest zmienne w okresie obowiązywania Umowy i jest
wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego (NBP) oraz współczynnika, którego wartość wynosi:
- 3 w przypadku Planów ratalnych utworzonych w ramach rozłożenia na raty
Transakcji bezgotówkowej,
- 4 w przypadku Planów ratalnych utworzonych w ramach rozłożenia na raty
transakcji Wypłat gotówki.
Wyznaczone w ten sposób oprocentowanie zaokrąglane jest do drugiego
miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza
niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po
przecinku zwiększa się o 1). Obliczone w ten sposób oprocentowanie nie
może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych,
przewidzianych w art. 359 Kodeksu cywilnego, które w dniu zawarcia Umowy
wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych, czyli: …% w stosunku
rocznym.

§3
8. w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wykorzystanego
Limitu kredytowego dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach
Planu ratalnego wynosi:
- …% w skali roku w przypadku rozłożenia na raty Transakcji
bezgotówkowej
-… % w skali roku w przypadku rozłożenia na raty transakcji
Wypłat gotówki
9. Oprocentowanie wykorzystanego Limitu kredytowego dla
zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego jest zmienne
i odpowiada:
- wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie
z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu cywilnego, w przypadku
rozłożenia na raty transakcji Wypłaty gotówki,
- wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie
z treścią art. 359 §2¹ Kodeksu cywilnego, pomniejszonych o 2,5
punktu procentowego, w przypadku rozłożenia na raty
Transakcji bezgotówkowych.
10. w przypadku podwyższenia wysokości ustawowych
odsetek maksymalnych, nowa wysokość oprocentowania
zadłużenia spłacanego w ramach Planów ratalnych obowiązuje
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Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,

przeterminowanego do
wysokości ustawowych
odsetek maksymalnych za
opóźnienie.
Zmiana numeracji.

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.
Bank dostosował sposób
wyznaczania
oprocentowania od
zadłużenia
przeterminowanego do
wysokości ustawowych
odsetek maksymalnych za
opóźnienie.
Zapis usunięto,

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.
Bank dostosował sposób
wyznaczania
oprocentowania Limitu
kredytowego do wysokości
ustawowych odsetek
maksymalnych.

10.

11.

< dla Umów zawartych od 11.03.2016 r.>
począwszy od 10 dnia roboczego, licząc od daty wejścia
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
Oprocentowanie dla Planów ratalnych jest zmienne w okresie obowiązywania
w życie przepisów wprowadzających tę zmianę.
dostosowania Umowy,
Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy referencyjnej
11. w przypadku obniżenia wysokości ustawowych odsetek
Narodowego Banku Polskiego (NBP) powiększonej o 3,5 p.p. oraz
maksymalnych, Bank dokonuje stosownego obniżenia
współczynnika, którego wartość wynosi:
oprocentowania Limitu kredytowego dla zadłużenia spłacanego
- 1,5 w przypadku Planów ratalnych utworzonych w ramach rozłożenia na raty
w ramach planu ratalnego, począwszy od dnia obowiązywania
Transakcji bezgotówkowej,
nowej wysokości ustawowych odsetek maksymalnych.
- 2 w przypadku Planów ratalnych utworzonych w ramach rozłożenia na raty
12. Niezależnie od warunków wyznaczania oprocentowania,
transakcji Wypłat gotówki.
o których mowa w ust. 9, Bank może obniżyć oprocentowanie
Wyznaczone w ten sposób oprocentowanie zaokrąglane jest do drugiego
Planów
ratalnych
na
korzyść
Posiadacza
karty,
miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza
z zastrzeżeniem ust. 13.
niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po
13. Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie
przecinku zwiększa się o 1).
ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest
13. Nowa wysokość oprocentowania dla Planów ratalnych, wyznaczana
zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12, obowiązuje od 10 dnia roboczego
i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego,
od daty obowiązywania nowej stopy referencyjnej NBP, z zastrzeżeniem ust.
z zastrzeżeniem ust. 11.
6, 14, oraz 16.
14. Niezależnie od warunków zmiany oprocentowania opisanych w ust. 12
Bank może dokonać zmiany oprocentowania Planów ratalnych na korzyść
Posiadacza karty poprzez obniżenie oprocentowania, z zastrzeżeniem ust.
16.
15. o zmianie oprocentowania dla Planów ratalnych, o której mowa w ust. 1214, Bank informuje Posiadacza karty w sposób określony w ust. 7.
16. Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie
w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością
wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu
ratalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
17. Aktualna wysokość oprocentowania dla Planów ratalnych podawana jest
w Tabeli opłat i prowizji dostępnej w Placówkach, telefonicznie w COK oraz
na stronie internetowej Banku.
Rozdział III. Postanowienia wspólne dla Umowy o limit kredytowy i Umowy o kartę kredytową
§ 14
<zmiana nie dotyczy umów zawartych od 04.08.2018 r., które
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
5. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania Karty mogą być
mają już te zapisy w przedstawionym brzmieniu>
§ 19. Umowy
regulowane w formie:
§ 14
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
a) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w Banku,
5. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
b) wpłaty dokonanej we Wpłatomatach Banku,
Karty mogą być regulowane w formie:
uważa się:
c) polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w oddziałach innych
a) polecenia przelewu lub Wpłaty gotówki dokonanej w Banku,
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
banków,
b) Wpłaty gotówki dokonanej we Wpłatomatach Banku,
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
d) Automatycznej spłaty karty kredytowej realizowanej przez Bank na
c) polecenia przelewu lub Wpłaty gotówki dokonanej
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
podstawie dyspozycji Posiadacza karty.
w oddziałach innych banków,
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
d) Automatycznej spłaty karty kredytowej realizowanej przez
Umowy,
Bank na podstawie dyspozycji Posiadacza karty
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,
§ 17
§ 17
Dla umów zawartych 0d 08.08.2015r.
4. Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank, z zastrzeżeniem
4. Ważne przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank,
§ 19. Umowy
ust. 5-8 poniżej, to:
z zastrzeżeniem ust. 5-8 poniżej, to:
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
a) wykorzystanie Karty lub Rachunku karty przez Użytkownika w sposób
a) wykorzystanie Karty lub Rachunku karty przez Użytkownika
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uznany prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodny z obowiązującymi
umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa do celów
uważa się:
przepisami prawa karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
niezgodnych z prawem, bądź istnienie uzasadnionego
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
i finansowaniu terroryzmu,
podejrzenia w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami
obowiązujących
przepisów
prawa
związanych

5

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach
płatniczych.
Dostosowanie nazewnictwa
do definicji określonych
w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie
wykazu usług
reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.

Ustawa z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Dostosowanie zapisów do
wymogów ustawy.

b) nieterminowa spłata należności polegająca na niezapłaceniu przez
Posiadacza karty pełnych Minimalnych kwot spłaty za co najmniej dwa pełne
Cykle rozliczeniowe oraz brak zapłaty wymagalnej kwoty w terminie 14 Dni
roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 15 ust. 4,
c) przekroczenie Limitu kredytowego o kwotę co najmniej 30 PLN,
d) ujawnienie, iż Posiadacz karty złożył sfałszowane dokumenty tożsamości
lub dokumenty potwierdzające osiągany dochód stanowiące podstawę do
oceny Zdolności kredytowej przez Bank, lub niezgodne z prawdą
oświadczenia dotyczące źródła dochodu, poziomu zobowiązań finansowych
lub pozostałych zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania
kredytowe, z których nie może się wycofać, wskazanych we wniosku
kredytowym lub Umowie,
e) brak obrotów na Rachunku karty przez 12 miesięcy, poza naliczaniem
przez Bank opłat i odsetek,
f) rezygnacja przez Posiadacza karty ze wznowienia Karty głównej lub brak
złożenia wniosku o wydanie nowej Karty głównej w miejsce zastrzeżonej po
upływie 90 dni od daty upływu terminu ważności Karty lub daty jej
zastrzeżenia,
g) brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt. 1-3 Ustawy
z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu,
h) niedochowanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z § 13 ust. 1
i 2 lit. c) i d) Regulaminu,
i) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty.

12.

§ 18
3. w przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie terminu wypowiedzenia
lub po rozwiązaniu Umowy w wyniku zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian
postanowień umownych Bank nalicza odsetki w wysokości jak dla zadłużenia
przeterminowanego, o którym mowa w § 3 ust. 9 i ma prawo dochodzić
należnej kwoty zadłużenia.

prawa karnego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy
i finansowaniu
terroryzmu,
w szczególności
wykorzystuje działalność Banku w celu podejmowania lub
ukrycia działań przestępczych,
b) nieterminowa spłata należności polegająca na niezapłaceniu
przez Posiadacza karty pełnych Minimalnych kwot spłaty za co
najmniej dwa pełne Cykle rozliczeniowe oraz brak zapłaty
wymagalnej kwoty w terminie 14 Dni roboczych od daty
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 15 ust. 4.
c) przekroczenie Limitu kredytowego o kwotę co najmniej 30
PLN,
d) ujawnienie, iż Posiadacz karty złożył sfałszowane dokumenty
tożsamości lub dokumenty potwierdzające osiągany dochód
stanowiące podstawę do oceny Zdolności kredytowej przez
Bank, lub niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące źródła
dochodu, poziomu zobowiązań finansowych lub pozostałych
zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe,
z których nie może się wycofać, wskazanych we wniosku
kredytowym lub Umowie,
e) brak obrotów na Rachunku karty przez 12 miesięcy, poza
naliczaniem przez Bank opłat i odsetek,
f) rezygnacja przez Posiadacza karty ze wznowienia Karty
głównej lub brak złożenia wniosku o wydanie nowej Karty
głównej w miejsce zastrzeżonej po upływie 90 dni od daty
upływu terminu ważności Karty lub daty jej zastrzeżenia,
g) brak możliwości wykonania obowiązków w zakresie
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których
mowa w art. 34 ust.1 Ustawy z dnia 1 marca 2018
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
h)
niedochowanie
przez
Użytkownika
obowiązków
wynikających z § 13 ust. 1 i 2 lit. c) i d) Regulaminu,
i) dysponowanie Kartą lub Rachunkiem karty niezgodnie
z przeznaczeniem – w tym dokonywanie rozliczeń związanych
z działalnością gospodarczą,
j) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez
Posiadacza karty,
k) zajmowanie przez Posiadacza karty eksponowanego
stanowiska politycznego, pozostawanie członkiem rodziny
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub
bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3), 11) i 12)
Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, także po dniu utraty
tego statusu, do dnia ustalenia przez Bank, że kontunuowanie
stosunków gospodarczych z Posiadaczem karty nie wiąże się
z wyższym ryzykiem, nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy
od dnia utraty przez Posiadacza karty tego statusu.
§ 18
3. w przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie terminu
wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w wyniku
zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian postanowień umownych
Bank nalicza odsetki w wysokości jak dla zadłużenia
przeterminowanego, o którym mowa w § 3 ust. 7 i ma prawo
dochodzić należnej kwoty zadłużenia.
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z oferowaniem i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego,
wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,

Dla umów zawartych 0d 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.

Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.

13.

14.

§ 19
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust. 4 i 5 może
nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się: […]

§ 19
<element opcjonalny – zależny od wyboru Klienta>
9. o zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 15,
i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż
2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu na wskazany
adres korespondencyjny treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat
i prowizji/Regulamin/Umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany.
Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/Regulaminie/ Umowie Bank
może również przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez
serwis eurobank online.
<element opcjonalny – zależny od wyboru Klienta>
9. o zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 15,
i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż
2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub
zmienioną Tabelę opłat i prowizji/Regulamin/Umowę oraz wskazując datę
wejścia w życie zmiany w następującej kolejności: w formie elektronicznej
poprzez pocztę wewnętrzną w serwisie eurobank online, jeśli Posiadacz karty

§ 19
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 9, § 19 ust. 4 i 5
może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa
się: […]

<zmiana nie dotyczy umów zawartych od 07.07.2018 r., które
mają już te zapisy w przedstawionym brzmieniu>
§ 19
9. o zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem §
3 ust. 14, i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi
Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia
w życie zmian, doręczając mu treść zmian lub zmienioną
Tabelę opłat i prowizji/Regulamin/Umowę oraz wskazując datę
wejścia w życie zmiany. Informacja przekazywana jest zgodnie
z ustalonym z Posiadaczem karty sposobem komunikacji co do
przesyłania informacji o zmianach Umowy, Regulaminu i Tabeli
opłat i prowizji.

Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych 0d 08.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
c) orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub zalecenia
Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych
organów lub urzędów, mające wpływ na postanowienia
Umowy określające zasady lub obowiązki Banku związane ze
świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez
Bank, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich
i dostosowania Umowy.
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
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Z powodu zmian § 3,
wynikających
z dostosowania zapisów do
ww. zalecenia, nastąpiła
aktualizacja odwołania do
odpowiedniego ustępu.

Zalecenie Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 12
grudnia 2017 wynikających
z wdrożenia
Międzynarodowego
Standardu
Sprawozdawczości
Finansowej nr 9.
Z powodu zmian § 3,
wynikających
z dostosowania zapisów do
ww. zalecenia, nastąpiła
aktualizacja odwołania do
odpowiedniego ustępu.

Decyzje Prezesa UOKiK
odnoszące się do
poprawności informowania
konsumentów o zmianach
warunków umowy w trakcie
jej trwania, związane
z pojęciem „Trwałego
nośnika”, o którym mowa
w ustawie z dnia 19.08.2011
r. o usługach płatniczych.
Modyfikacja zapisów
w zakresie trybu
informowania o zmianach
wzorców.

posiada dostęp do tego Kanału dostępu, na adres e-mail, jeśli został podany
w Banku, na adres korespondencyjny.

c) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów,
wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i
dostosowania Umowy,

<element opcjonalny – zależny od wyboru Klienta>
9. o zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 15,
i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank powiadomi Posiadacza karty nie później niż
2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając na wskazany adres
e-mail Posiadacza karty: …………….. treść zmian lub zmienioną Tabelę opłat
i prowizji/Regulamin/Umowę oraz wskazując datę wejścia w życie zmiany.
Informację o zmianach w Tabeli opłat i prowizji/Regulaminie/Umowie Bank
może również przekazać Posiadaczowi karty w formie elektronicznej poprzez
serwis eurobank online.
10. Podanie nowego adresu e-mail przez Posiadacza karty, powoduje zmianę
adresu e-mail, na który Bank wysyła informację o zmianach
w Regulaminie/Tabeli opłat i prowizji/Umowie.
<element opcjonalny – zależny od wyboru Klienta>
9. o zmianach w Regulaminie i/lub Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 15,
i/lub Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Posiadacza karty w formie
elektronicznej poprzez pocztę wewnętrzną w serwisie eurobank online nie
później niż 2 miesiące przed datą wejścia w życie zmian, doręczając mu treść
zmian lub zmieniony Regulamin/Umowę/Tabelę opłat i prowizji oraz
wskazując datę wejścia w życie zmiany.

15.

16.

10. lub 11. Zmiana sposobu przekazywania informacji o zmianach
w Regulaminie i/lub Umowy i/lub Tabeli opłat i prowizji na wniosek
Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy. Bank oferuje następujące formy przekazywania tych informacji:
w formie papierowej wysyłane na adres korespondencyjny, w formie
elektronicznej wysyłane na adres e-mail, w formie elektronicznej za
pośrednictwem serwisu eurobank online. Zmieniona forma otrzymywania tych
informacji będzie obowiązywać od następnego dnia po dniu zamknięcia Cyklu
rozliczeniowego, w którym dyspozycja została złożona.
§ 19
10. lub 11. lub 12. Zmiana Tabeli opłat i prowizji/Regulaminu/Umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 15, wiąże Posiadacza karty, jeżeli w terminie do
dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej wobec proponowanych zmian. Przed proponowaną datą wejścia
w życie zmian Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw bez wypowiedzenia,
skutkujący rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie zmian
lub wypowiedzieć Umowę z natychmiastowym jej rozwiązaniem.

Brak zapisu

§ 19
10. Zmiana Tabeli opłat i prowizji/Regulaminu/Umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 wiąże Posiadacza karty, jeżeli
w terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian nie
zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej wobec proponowanych
zmian. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian
Posiadacz karty może zgłosić sprzeciw skutkujący
rozwiązaniem Umowy w przeddzień wprowadzenia w życie
zmian lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia
poinformowania Posiadacza karty o zmianie, nie później jednak
niż od dnia, w którym ta zmiana miałaby zastosowanie.

<zmiana nie dotyczy umów zawartych od 04.08.2018 r., które
mają już te zapisy w przedstawionym brzmieniu>
§ 20
dodano zapis pod Tabelą opłat
i prowizji:
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Dla umów zawartych od 08.08.2015
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach
płatniczych.
Dostosowanie zapisów do
wymogów ustawy.

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach
płatniczych.

2.
[…]
Nazwy wskazane w nawiasach kwadratowych stanowią nazwy
usług
reprezentatywnych
powiązanych
z rachunkiem
płatniczym w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
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§ 21
1. Posiadacz karty ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących jego
zastrzeżeń odnoszących się do usług świadczonych przez Bank na
podstawie Umowy, w tym funkcjonowania wszystkich Kart wydanych
w ramach Umowy. Użytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zgłaszania
reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu wydanej mu Karty
oraz dotyczących funkcjonowania tej Karty. Szczegółowe zasady zgłoszeń
i obsługi reklamacji określa Regulamin.
2. w przypadku wnoszenia reklamacji, Użytkownik ma możliwość zwrócenia
się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do
Rzecznika Finansowego.
3. Użytkownikowi przysługuje również prawo korzystania z pozasądowego
rozstrzygania sporów poprzez wniesienie skargi na działalność Banku do
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich
(Arbitraż), a także do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru
Finansowego (Sąd Polubowny).
4. Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany
na adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez
pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego
nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu
postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności
Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są
w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego znajdującego się na
stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem www.zbp.pl.
5. Wniosek do Sądu Polubownego musi mieć formę pisemną i może zostać
przesłany na adres siedziby Sądu Polubownego lub zostać złożony osobiście
bądź przez pełnomocnika w sekretariacie Sądu Polubownego. Warunkiem
rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub sądowego jest wyrażenie na nie
zgody przez obie strony sporu (Użytkownik i Bank). Użytkownik może
uzyskać zgodę Banku osobiście lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu
Polubownego. Zgoda obu stron sporu wyrażona jest w formie pisemnej
w postaci Umowy mediacji lub Umowy – zapis na Sąd Polubowny.
Szczegółowe informacje na temat działalności Sądu Polubownego, procedury
korzystania z mediacji lub polubownego rozstrzygania sporów, procedury
obowiązującej w postępowaniu sądowym dostępne są w Regulaminie Sądu
Polubownego. Regulamin Sądu Polubownego oraz formularze wniosków
dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod
adresem www.knf.gov.pl.
6. Wniosek do Rzecznika Finansowego o rozstrzygnięcie sporu
w pozasądowym postępowaniu powinien zostać złożony lub przesłany na
adres Biura Rzecznika Finansowego. Udział Banku w postępowaniu jest
obowiązkowy. Szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika

§ 21
Posiadacz karty ma prawo do zgłaszania reklamacji
dotyczących jego zastrzeżeń odnoszących się do usług
świadczonych przez Bank na podstawie Umowy, w tym
funkcjonowania wszystkich Kart wydanych w ramach Umowy.
Użytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zgłaszania
reklamacji dotyczących transakcji dokonanych przy użyciu
wydanej mu Karty oraz dotyczących funkcjonowania tej Karty.
Szczegółowe zasady zgłoszeń i obsługi reklamacji określa
Regulamin w § 28.
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a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2.Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,
Dla umów zawartych od 08.08.2015r
§ 19. Umowy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty o ile zapewni to należyte
wykonanie Umowy,
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2.Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
b) zmianę zakresu lub formy produktów/usług oferowanych
przez Bank Posiadaczowi karty,

Dostosowanie nazewnictwa
do definicji określonych
w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie
wykazu usług
reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
Dodano nowy zapis.

Przeniesienie zapisów dot.
reklamacji z Umowy do §28
Regulaminu wydawania
i używania kart kredytowych
Euro Banku S.A.
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Finansowego oraz procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod
adresem www.rf.gov.pl.
7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo
organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Oświadczenia Posiadacza karty dotyczące Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową
Dla umów zawartych od 08.08.2015r
4. Posiadacz karty został poinformowany, iż Bank ma obowiązek
4. Posiadacz karty został poinformowany, iż zgodnie z Ustawą
§ 19. Umowy
dokonywania identyfikacji i weryfikacji danych zgodnie z Ustawą z dnia
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
2. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 12, § 19 ust.
16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
i finansowaniu terroryzmu Bank ma obowiązek stosowania
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
(Dz. U. 2010 r. nr 46 poz. 276 z późn. zm.). w przypadku gdy Bank nie ma
środków bezpieczeństwa finansowego w tym dokonywania
uważa się:
możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej Ustawy: nie
identyfikacji i weryfikacji danych. w przypadku gdy Bank nie ma
a) wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z Posiadaczem karty lub
możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej
obowiązujących przepisów prawa związanych z oferowaniem
rozwiązuje zawartą Umowę oraz przekazuje informację Generalnemu
Ustawy: nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy
i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego, wskutek których
Inspektorowi Informacji Finansowej zgodnie z ww. Ustawą.
z Posiadaczem karty lub rozwiązuje zawartą Umowę oraz
zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania
przekazuje informację Generalnemu Inspektorowi Informacji
Umowy,
Finansowej zgodnie z ww. Ustawą.
Dla umów zawartych do 07.08.2015r.
§ 19. Umowy
2.Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 13, § 19 ust.
4 i 5 może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które
uważa się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
związanych z działalnością Banku, wskutek której zachodzi
potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Umowy,
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Ustawa z dnia 1 marca
2018 r o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.
Dostosowanie zapisów do
wymogów ustawy.

