Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Produkt, którego dotyczy formularz: Kredyt w rachunku płatniczym („limit odnawialny Inteligo”)
1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO
KREDYTODAWCA:

dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument):
Inteligo
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin

Adres: (siedziba)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”)
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

serwis telefoniczny:
800 121 121, +48 81 535 67 89
opłata zgodna z Taryfą operatora

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

inteligo.pl

POŚREDNIK KREDYTOWY:

dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres: (siedziba)

nie dotyczy

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

2. OPIS GŁÓWNYCH CECH KREDYTU
RODZAJ KREDYTU
CAŁKOWITA KWOTA
KREDYTU
Maksymalna kwota/suma
(jeżeli nie przewidziano
maksymalnej kwoty)
wszystkich środków
pieniężnych, które zostaną

Kredyt w rachunku płatniczym („limit odnawialny Inteligo”)
zł (słownie:

złotych)

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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Panu/Pani udostępnione
TERMINY I SPOSÓB
WYPŁATY KREDYTU
W jaki sposób i w jakim
terminie otrzyma Pan/Pani
środki pieniężne

limit odnawialny Inteligo zostanie postawiony do Pana/Pani dyspozycji na rachunku
rozliczeniowym limitu odnawialnego Inteligo („rachunek rozliczeniowy limitu odnawialnego
Inteligo”) z dniem otrzymania przez Bank zawartej Umowy

CZAS OBOWIĄZYWANIA
UMOWY





12 miesięcy od dnia udostępnienia limitu odnawialnego Inteligo
może być przedłużany na kolejne 12 miesięcy
warunki przedłużenia opisane są w Umowie limitu odnawialnego Inteligo

ZASADY I TERMINY
SPŁATY KREDYTU



limit odnawialny Inteligo można spłacać bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy limitu
odnawialnego Inteligo
odsetki spłacane są w okresach obrachunkowych od kwoty wykorzystanego limitu
odnawialnego Inteligo, poprzez pobranie z wolnych środków na Koncie Inteligo prywatnym
okres obrachunkowy jest miesięczny, liczony od dnia wskazanego przez Pana/Panią we
wniosku kredytowym
kolejne miesięczne okresy obrachunkowe są liczone od następnego dnia po zakończeniu
poprzedniego okresu obrachunkowego
ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty limitu odnawialnego





CAŁKOWITA KWOTA DO
ZAPŁATY PRZEZ
KONSUMENTA
Jest to suma wszystkich
środków pieniężnych, które
kredytodawca udostępnia
Panu/Pani oraz wszelkie
koszty, które zobowiązany/a
będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt

zł (słownie:

KREDYT WIĄZANY LUB W
FORMIE ODROCZONEJ
PŁATNOŚCI
- opis towaru lub usługi:
- cena:

nie dotyczy

WYMAGANE
ZABEZPIECZENIA
KREDYTU
Zabezpieczenie, jakie będzie
Pan/Pani musiał/a przedstawić
w związku z umową o kredyt

bez zabezpieczenia

INFORMACJA CZY UMOWA
O KREDYT PRZEWIDUJE
GWARANCJĘ SPŁATY
CAŁKOWITEJ KWOTY
KREDYTU WYPŁACONEJ NA
JEJ PODSTAWIE
Jeżeli zgodnie z
postanowieniami umowy o
kredyt, płatności dokonywane
przez Pana/Panią nie są
zaliczane do spłaty całkowitej
kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do
zgromadzenia kapitału przez
okresy i na zasadach
określonych w umowie o
kredyt lub w umowie
dodatkowej, to umowa o
kredyt nie przewiduje
gwarancji spłaty całkowitej

nie dotyczy

złotych)

STRONA 2 / 7

kwoty kredytu wypłaconej na
jej podstawie

3. KOSZTY KREDYTU
STOPA OPROCENTOWANIA
KREDYTU ORAZ WARUNKI
JEJ ZMIANY








suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 12 punktów procentowych, nie
więcej niż wysokość odsetek maksymalnych określonych w kodeksie cywilnym; na dzień
wydania formularza informacyjnego
% w stosunku rocznym
zmienna
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
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

RZECZYWISTA ROCZNA
STOPA OPROCENTOWANIA
Jest to całkowity koszt kredytu
ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość
procentowa całkowitej kwoty
kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona aby pomóc
Panu/Pani w porównaniu
oferowanych kredytów



OBOWIĄZEK ZAWARCIA
UMOWY DODATKOWEJ
Do uzyskania kredytu lub do
uzyskania go na oferowanych
warunkach jest konieczne
zawarcie przez Pana/Panią
umowy dodatkowej, w
szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej
umowy. Jeżeli koszty tych
usług nie są znane
kredytodawcy to nie są one
uwzględnione w rzeczywistej
rocznej stopie oprocentowania

nie dotyczy

KOSZTY, KTÓRE
ZOBOWIĄZANY/A BĘDZIE
PAN/PANI PONIEŚĆ W
ZWIĄZKU Z UMOWĄ O
KREDYT



rzeczywista roczna stopa oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo (RRSO) wynosi
%
 założenia przyjęte do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania limitu
odnawialnego Inteligo
 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
 spłata limitu odnawialnego Inteligo w 12 równych ratach miesięcznych
 terminowe regulowanie zobowiązań
 opłata za prowadzenie Konta Inteligo prywatnego:
Faktyczna wysokość RRSO zależy od sposobu w jaki będzie Pan/Pani korzystał/a z limitu
odnawialnego Inteligo. Wielkość RRSO może ulegać zmianom w okresie obowiązywania Umowy
w przypadku zmiany oprocentowania lub zmiany sposobu zabezpieczenia spłaty limitu
odnawialnego Inteligo.
Dokonanie transakcji płatniczych kartą wydaną do rachunku rozliczeniowego limitu odnawialnego
Inteligo spowodować może zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania.



jeżeli zawarł/a Pan/Pani Umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r.
 udzielenie Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty kredytu (każdorazowo): 1,5% min. 40 PLN
 podwyższenie kwoty Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty podwyższenia
(każdorazowo): 1,5% min. 50 PLN
 opłata za wydanie karty płatniczej, z wyjątkiem wydania pierwszej karty do rachunku
głównego, o ile Pan/Pani wnioskował/a o wydanie karty na etapie składania wniosku
kredytowego (jednorazowo): 1,59 PLN
dla konta ze średnim miesięcznym saldem od 50 000 PLN – opłata nie jest pobierana
jeżeli zawarł/a Pan/Pani Umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub
przeszedł/przeszła na nowe warunki cenowe
 udzielenie Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty kredytu (każdorazowo): 1,5%
min. 40 PLN
 podwyższenie kwoty Kredytu w rachunku płatniczym – od kwoty podwyższenia
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(każdorazowo): 1,5% min. 50 PLN
opłata za wydanie karty płatniczej, z wyjątkiem wydania pierwszej i każdej kolejnej karty
wydanej do rachunku głównego, o ile Pan/Pani wnioskował/a o wydanie karty na etapie
składania wniosku kredytowego (jednorazowo): 5 PLN

Koszty prowadzenia jednego
lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat
środków pieniężnych

nie dotyczy

Koszty korzystania z
instrumentów płatniczych (np.
karty kredytowej)

nie dotyczy

Inne koszty, które konsument
jest zobowiązany ponieść w
związku z umową

nie dotyczy

Warunki, na jakich koszty
związane z umową o kredyt
mogą ulegać zmianie

warunki zmiany opłat i prowizji
 Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z 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”)
 Bank jest uprawniony do zmiany tytułów oraz stawek prowizji i opłat, zmiany warunków ich
pobierania, jak również wprowadzenia nowych prowizji lub opłat, w przypadku zaistnienia co
najmniej jednej z następujących okoliczności:
 zmiany miesięcznych lub kwartalnych lub półrocznych lub rocznych wskaźników cen
towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co
najmniej 0,1 punktu procentowego; w przypadku zmiany więcej niż jednego wskaźnika,
podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany
 zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi
rozliczeń transakcji, rozliczeń międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez
Bank na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą prowizje lub opłaty, o co
najmniej 1 %
 zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc
lub kwartał lub rok, o co najmniej 1 %; w przypadku zmiany więcej niż jednego
wskaźnika, podstawą do zmiany jest wskaźnik o najwyższej wartości zmiany
 udostępnienia Panu/Pani nowych usług, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem że
ta zmiana polega na ustanowieniu nowych prowizji lub opłat, dotyczących
udostępnianych usług
 wprowadzenia, zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
uchwał, decyzji, rekomendacji oraz innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji
publicznej, wydania orzeczeń sądowych, o ile w ich wyniku i w celu dostosowania się do
nich, konieczna stała się zmiana postanowień Tabeli
 konieczności dostosowania postanowień Tabeli do postanowień innych wzorców umów
Banku, w zakresie dotyczącym tytułów prowizji i opłat, niewpływającym na wysokość
pobieranych prowizji i opłat oraz warunki ich pobierania
 wprowadzenia, zmiany lub uchylenia przepisów prawa wpływających na zasady i sposób
świadczenia przez Bank usług w ramach Umowy lub wpływających na zasady korzystania
z tych usług przez Pana/Panią powodujących zmianę ponoszonych przez Bank kosztów
świadczenia tych usług
 zmiany wyrażające zmiany wskaźników lub kosztów, o których mowa powyżej, będą polegać
na podwyższeniu lub obniżeniu stawek prowizji lub opłat zgodnie z kierunkiem zmian tych
wskaźników lub kosztów, o nie więcej niż dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki
opłaty lub prowizji, o ile zmiana nie dotyczy opłaty lub prowizji, która dotychczas wynosi
odpowiednio 0 zł lub 0%
 w przypadku pierwszego podwyższenia prowizji lub opłat, których wysokość do tej pory
wynosiła:
 0 zł – opłata w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 50 zł
 0% – prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%
 zmiany mogą być dokonywane nie częściej niż raz na kwartał i mogą nastąpić nie później niż
w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przesłanką zmian
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decyzja o zmianach podejmowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki bankowej oraz
dobrymi obyczajami
niezależnie od przesłanek Bank w każdym czasie ma prawo dokonać zmian prowizji lub opłat
polegających na ich obniżeniu, zmianach warunków ich pobierania na korzystniejsze dla
Pana/Pani lub zaprzestaniu ich pobierania



warunki zmiany oprocentowania
 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
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
Opłaty notarialne

nie dotyczy


SKUTEK BRAKU
PŁATNOŚCI
Brak płatności może mieć dla
Pana/Pani poważne
konsekwencje (np. sprzedaż
zajętych w toku postępowania
egzekucyjnego rzeczy
ruchomych lub nieruchomości)
i może utrudnić otrzymanie
kredytu.
Skutki braku płatności mogą
być dla Pana/Pani następujące:








w






4.

realizacja transakcji obciążeniowej przekraczającej wolne środki w ramach przyznanej
kwoty limitu odnawialnego Inteligo lub brak spłaty zadłużenia po rozwiązaniu Umowy
skutkuje pobieraniem odsetek maksymalnych za opóźnienie, wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, według stopy procentowej zadłużenia
przeterminowanego
stopa procentowa zadłużenia przeterminowanego jest równa wysokości odsetek
maksymalnych za opóźnienie, kt6óre na dzień wydania formularza informacyjnego
wynoszą
% w stosunku rocznym
od dnia obowiązywania zmienionej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie,
Bank stosuje zmienioną wysokość stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego
Informacje o zmianach wysokości oprocentowania limitu odnawialnego Inteligo,
wysokości stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego Bank przekazuje
niezwłocznie po ich dokonaniu
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
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
ma Pan/Pani prawo złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia z tytułu limitu
odnawialnego Inteligo– restrukturyzacja uzależniona jest od dokonanej przez Bank oceny
Pana/Pani sytuacji finansowej i gospodarczej

INNE WAŻNE INFORMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy ma Pan/Pani
prawo do odstąpienia od
umowy:

tak

SPŁATA KREDYTU PRZED
TERMINEM OKREŚLONYM
W UMOWIE
Ma Pan/Pani prawo w każdym
czasie do spłaty całości lub
części kredytu przed terminem
określonym w umowie

tak

UPRAWNIENIE
KREDYTODAWCY DO
ZASTRZEŻENIA PROWIZJI

nie dotyczy
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ZA SPŁATĘ KREDYTU
PRZED TERMINEM
SPRAWDZENIE W BAZIE
DANYCH
Jeżeli kredytodawca odmówi
Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie
informacji zawartych w bazie
danych, jest zobowiązany
niezwłocznie przekazać
Panu/Pani bezpłatną
informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego
sprawdzenia dokonano

nie dotyczy

PRAWO DO OTRZYMANIA
PROJEKTU UMOWY O
KREDYT
Ma Pan/Pani prawo do
otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o
kredyt konsumencki, chyba że
w chwili gdy zgłasza Pan/Pani
takie żądanie, kredytodawca
nie wyraża woli zawarcia z
Panem/Panią umowy

tak

CZAS OBOWIĄZYWANIA
FORMULARZA

niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia

do końca następnego dnia roboczego

5. DODATKOWE INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY USŁUG FINANSOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ
a) dane kredytodawcy
KREDYTODAWCA/w
stosownych przypadkach
przedstawiciel
kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym
Pan/Pani mieszka:

dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)
Inteligo
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin

Adres:
(siedziba)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

serwis telefoniczny:
800 121 121, +48 81 535 67 89

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

nie dotyczy

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

inteligo.pl

REJESTR

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000026438

ORGAN NADZORU

Komisja Nadzoru Finansowego,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY







ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy:
 w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Banku
 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy
Bank zwróci poniesione przez Pana/Panią koszty limitu odnawialnego Inteligo z wyjątkiem
odsetek od dnia wypłaty limitu odnawialnego Inteligo do dnia poprzedzającego dzień spłaty
włącznie oraz kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej
nieskorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy powoduje, że Umowa nadal obowiązuje

WYBÓR PRAWA
WŁAŚCIWEGO
Do zawartej z Panem/Panią
umowy o kredyt będzie miało
zastosowanie prawo:

prawo polskie

POSTANOWIENIE UMOWY
DOTYCZĄCE WYBORU
PRAWA WŁAŚCIWEGO LUB
WŁAŚCIWEGO SĄDU

nie dotyczy

PRAWO WŁAŚCIWE DLA
ZOBOWIĄZAŃ
POZAUMOWNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z
KONTAKTÓW
HANDLOWYCH MAJĄCYCH
MIEJSCE PRZED
ZAWARCIEM UMOWY:

prawo polskie

JĘZYK UMOWY/JĘZYK
KOMUNIKACJI

język polski

c) dane dotyczące odwołań
POZASĄDOWE
ROZSTRZYGANIE SPORÓW









przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:
 Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich działający zgodnie z
regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl
 Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie
www.rf.gov.pl po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego
ma Pan/Pani prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej
lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w
krajach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Ma Pan/Pani również
możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego
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