Aneks do Umowy Kredytu w rachunku płatniczym („Aneks”) –
[w przypadku podwyższenia/obniżenia] kwoty kredytu
1. STRONY UMOWY
Posiadacz Konta Inteligo/Kredytobiorca

Bank

Imię/Imiona i Nazwisko
Nr PESEL
Adres zamieszkania

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-7738, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)
1 250 000 000 zł

2. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA ANEKSU DO KREDYTU W RACHUNKU PŁATNICZYM („LIMIT ODNAWIALNY
INTELIGO)
ANEKS

do Umowy Kredytu w rachunku płatniczym („limit odnawialny Inteligo”) z dnia
w rachunku rozliczeniowym limitu odnawialnego Inteligo o nr
(„rachunek
rozliczeniowy limitu odnawialnego Inteligo”)

KWOTA MINIMALNA

w każdym miesiącu wpływy pieniężne na Twoje Konto Inteligo prywatne w wysokości
co najmniej
zł (słownie:
złotych)

[w przypadku podwyższenia]
KWOTA PODWYŻSZENIA

zł (słownie:

złotych)

[w przypadku obniżenia]
KWOTA OBNIŻENIA

zł (słownie:

złotych)

zł (słownie:

złotych)

zł (słownie:

złotych)

[w przypadku podwyższenia]
KWOTA LIMITU
ODNAWIALNEGO
INTELIGO PO DOKONANIU
PODWYŻSZENIA
(CAŁKOWITA KWOTA
KREDYTU)
[w przypadku obniżenia]
KWOTA LIMITU
ODNAWIALNEGO
INTELIGO PO DOKONANIU
OBNIŻENIA
(CAŁKOWITA KWOTA
KREDYTU)
DATA ZAWARCIA ANEKSU
DATA ZMIANY KWOTY
LIMITU ODNAWIALNEGO
INTELIGO



Bank dokona [podwyższenia/obniżenia] kwoty limitu odnawialnego Inteligo z dniem
otrzymania przez Bank zawartego Aneksu
Bank nie udostępni limitu odnawialnego Inteligo jeśli przed udostępnieniem pozyska informacje,
że podane przez Ciebie dane o wysokości dochodów lub zobowiązań finansowych lub kredytowych
są nieprawdziwe – w takim przypadku Aneks wygasa

3. KARTA PŁATNICZA
KARTA PŁATNICZA

•

•

wydana do rachunku rozliczeniowego limitu odnawialnego Inteligo, używana w celu
dokonania transakcji płatniczych przy wykorzystaniu środków z udzielonego limitu
odnawialnego Inteligo stanowi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach
płatniczych kartę płatniczą inną niż karta debetowa lub kredytowa
karta może zostać wydana do rachunku rozliczeniowego limitu odnawialnego Inteligo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer
KRS 0000026438 NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
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4. KOSZTY LIMITU ODNAWIALNEGO INTELIGO PO DOKONANIU PODWYŻSZENIA
CAŁKOWITY KOSZT
LIMITU ODNAWIALNEGO
INTELIGO
CAŁKOWITA KWOTA DO
ZAPŁATY
RZECZYWISTA ROCZNA
STOPA
OPROCENTOWANIA
(RRSO)
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO
WYLICZENIA
CAŁKOWITEGO KOSZTU
LIMITU ODNAWIALNEGO
INTELIGO ORAZ RRSO




INNE KOSZTY



okres kredytowania – 12 miesięcy
jednorazowe wykorzystanie limitu odnawialnego Inteligo w całości bez użycia karty płatniczej
w dniu postawienia limitu odnawialnego Inteligo do dyspozycji
 aktualna wysokość oprocentowania
% w stosunku rocznym
 spłata limitu odnawialnego Inteligo w 12 równych ratach miesięcznych
 terminowe regulowanie zobowiązań
 opłata za prowadzenie Konta Inteligo prywatnego, do którego został udostępniony limit
odnawialny Inteligo:
zł
Faktyczny koszt limitu odnawialnego Inteligo zależy od sposobu w jaki będziesz z niego korzystał.
Wielkości całkowitego kosztu limitu odnawialnego Inteligo, całkowitej kwoty do zapłaty
oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), mogą ulegać zmianom w okresie
obowiązywania Umowy w przypadku zmiany oprocentowania [w przypadku Umów
z zabezpieczeniem] lub zmiany sposobu zabezpieczenia spłaty limitu odnawialnego Inteligo.



opłata za prowadzenie Konta Inteligo prywatnego z uwzględnieniem pkt. 2 „Podstawowe
postanowienia Aneksu do Kredytu w rachunku płatniczym („limit odnawialny Inteligo”)”
zł (słownie:
złotych)
pobierana miesięcznie zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania Umowy Tabelą warunków
i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo, stanowiącą wyciąg
z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku
detalicznego, w zakresie dotyczącym prowizji i opłat dla produktów kredytowych w ramach
Kont Inteligo oraz wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku
detalicznego, w zakresie dotyczącym oprocentowania dla produktów kredytowych w ramach
Kont Inteligo („Tabela”)

5. OPŁATY I PROWIZJE
[w przypadku podwyższenia
kwoty limitu odnawialnego
Inteligo]
PROWIZJA ZA
PODWYŻSZENIE KWOTY
LIMITU ODNAWIALNEGO
INTELIGO

zł (słownie:

[wyłącznie w przypadku
obniżenia kwoty limitu
odnawialnego Inteligo]
OPŁATY ZA
SPORZĄDZENIE ANEKSU

zł (słownie:

złotych)

złotych)

6. OPROCENTOWANIE LIMITU ODNAWIALNEGO INTELIGO
OPROCENTOWANIE





ZMIANA
OPROCENTOWANIA



suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 12 punktów procentowych,
nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych określonych w kodeksie cywilnym; na dzień
zawarcia Aneksu oprocentowanie limitu odnawialnego Inteligo wynosi
% w stosunku
rocznym
na dzień zawarcia Aneksu wysokość odsetek maksymalnych wynosi dwukrotność sumy stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego
zmienne
zmiana wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powodować będzie
zmianę wysokości oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo; od dnia obowiązywania
zmienionej wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego zmienione
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oprocentowanie limitu odnawialnego Inteligo będzie równe sumie zmienionej stopy
referencyjnej i 12 punktów procentowych i wynosić będzie nie więcej niż wysokość odsetek
maksymalnych określonych w kodeksie cywilnym
zmiana oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo ma wpływ na wysokość odsetek

7. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE
PRZYCZYNY I SKUTKI
WYSTĄPIENIA





STOPA PROCENTOWA
ZADŁUŻENIA
PRZETERMINOWANEGO






realizacja transakcji obciążeniowej przekraczającej wolne środki w ramach przyznanej kwoty
limitu odnawialnego Inteligo
brak spłaty zadłużenia po rozwiązaniu Umowy
pobieranie odsetek maksymalnych za opóźnienie, wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa według stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego
stopa procentowa zadłużenia przeterminowanego wynosi dwukrotność sumy stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktu procentowego; na dzień zawarcia
Aneksu
% w stosunku rocznym
równa wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym
zmienna

ZMIANA STOPY
PROCENTOWEJ
ZADŁUŻENIA
PRZETERMINOWANEGO



od dnia obowiązywania zmienionej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Bank
stosuje zmienioną wysokość stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego

SPOSÓB INFORMOWANIA
O POWSTANIU
ZADŁUŻENIA
PRZETERMINOWANEGO



Bank informuje o powstaniu zadłużenia przeterminowanego:
 za pomocą wiadomości tekstowych SMS lub
 telefonicznie lub
 listownie (monity, zawiadomienia) lub
 osobiście (przeprowadzenie wizyty)
 wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej
w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia przeterminowanego
spłata zadłużenia przeterminowanego powoduje zaprzestanie wykonywania powyższych
czynności
za powyższe czynności Bank pobierze opłaty określone w Tabeli, nie więcej niż dwukrotnie
– za wysyłanie listów (niezależnie od liczby adresatów, przy każdej wysyłce pobrana zostanie
jedna opłata)
powstanie nowego zadłużenia przeterminowanego spowoduje wykonanie czynności
wskazanych powyżej kolejny raz i pobranie opłat zgodnie z Tabelą
masz prawo złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia z tytułu limitu odnawialnego
Inteligo – restrukturyzacja uzależniona jest od dokonanej przez Bank oceny Twojej sytuacji
finansowej i gospodarczej







8. SPOSÓB POINFORMOWANIA O ZMIANACH SPOSOBU USTALANIA I WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA,
SPOSOBU USTALANIA I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
ORAZ OPŁAT I PROWIZJI
SPOSÓB
POINFORMOWANIA



informacje o zmianie sposobu ustalania oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo,
zmianie sposobu ustalania stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego oraz zmianie
opłat i prowizji wraz z podaniem informacji o podstawie prawnej tej zmiany i jej
okolicznościach faktycznych, możliwości i terminie złożenia na piśmie przez Ciebie
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany Bank
przekazuje Tobie na trwałym nośniku:






w serwisie internetowym lub
pocztą elektroniczną – na ostatni podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, lub
drogą korespondencyjną (tj. w formie papierowej) – na ostatni podany przez Ciebie
adres korespondencyjny
informacje o zmianie wysokości oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo, zmianie
i wysokości stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego Bank przekazuje Tobie
niezwłocznie po dokonaniu zmiany na trwałym nośniku:
 w serwisie internetowym lub
 pocztą elektroniczną – na ostatni podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, lub
 drogą korespondencyjną (tj. w formie papierowej) – na ostatni podany przez Ciebie
adres korespondencyjny

9. INNE POSTANOWIENIA
WARUNKI PRZEDŁUŻENIA 
UMOWY

oświadczenia woli, w sprawie zawarcia Aneksu, mogą być składane w postaci elektronicznej,
przy wykorzystaniu odpowiednich, dla usługi bankowości elektronicznej indywidualnych
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danych uwierzytelniających, co zgodnie z zapisami zawartej przez Ciebie Umowy Konta
Inteligo wywołuje skutki prawne przypisane przez powszechnie obowiązujące przepisy formie
pisemnej
Bank składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Bank dostarczy Tobie Aneks w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym poprzez
Twój serwis internetowy w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie bez
zmian w zwykłym toku czynności
masz prawo do otrzymania w każdym czasie, bezpłatnie, harmonogramu spłaty limitu
odnawialnego Inteligo

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
INNE DOKUMENTY

w pozostałym zakresie zastosowanie ma Umowa limitu odnawialnego Inteligo

Autoryzacja Kredytobiorcy
Bank - kwalifikowany podpis elektroniczny
Aneks został zawarty w trybie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej, przez co zachowuje wymagania formy pisemnej.
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