KREDYTY
UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ (UMOWA) [w przypadku Pożyczki Gotówkowej i Konsolidacji wewnętrznej]
UMOWA POŻYCZKI KONSOLIDACYJNEJ (UMOWA) [w przypadku Konsolidacji zewnętrznej]
Numer Umowy ________________

w dniu: ______________

Strony Umowy:
Bank:
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji
podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych

Pożyczkobiorca:
Nazwisko

Imiona

PESEL1)

CIF

Imiona

PESEL1)

CIF

Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego do obsługi Pożyczki (Rachunek)

oraz
Nazwisko
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego do obsługi Pożyczki (Rachunek)
1) w przypadku braku PESEL – data urodzenia w formacie RRR-MM-DD

§ 1. Definicje
Cennik usług
COT
LTV
Miesiąc rozliczeniowy
Pożyczka
Rata wyrównująca
Regulamin
Spread walutowy
Ubezpieczyciele
Umowa Ubezpieczenia
WU
Zadłużenie
przeterminowane

Cennik usług „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje” wraz z informacją o wysokości aktualnej w dacie zawarcia
Umowy stopy oprocentowania Pożyczki dostępny w placówkach Banku, w serwisie telefonicznym oraz na stronie internetowej Banku.
Centrum Obsługi Telefonicznej w Banku
Stosunek salda kredytu pozostającego do spłaty do wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń
Okres pomiędzy terminami płatności kolejnych rat Pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat
Pożyczka Gotówkowa [w przypadku Pożyczki Gotówkowej i Konsolidacji wewnętrznej]
Pożyczka Konsolidacyjna [w przypadku Konsolidacji zewnętrznej]
Ostatnia rata spłaty pożyczki służąca rozliczeniu całości zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Banku. Jej wysokość zostanie
przesłana na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy z wyprzedzeniem w miesięcznym wyciągu
„Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.”
Różnica pomiędzy kursem wypłaty a spłaty zaciągniętego kredytu w walucie obcej. Zasady ustalania stopy spreadu walutowego oraz
aktualna wysokość tej stopy dostępne są na stronie internetowej Banku.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Umowa Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka
Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka
Niespłacona w ustalonym terminie kwota Pożyczki, dla której począwszy od dnia następnego naliczane jest oprocentowanie dla tego
rodzaju zadłużenia określone w Cenniku usług

§ 2. Zawarcie Umowy
1. Warunki zawarcia
Umowy

2. Zmiana kwoty
Pożyczki przed
wypłatą Pożyczki

Zawarcie Umowy przez Strony następuje:
1) na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie,
2) pod warunkiem pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, w tym potwierdzenia przez Bank treści informacji zawartych we
wniosku kredytowym oraz w Oświadczeniu konsolidacyjnym i dyspozycji przelewu/przelewów stanowiącym załącznik do
Umowy i będącym jej integralną częścią, w oparciu o dokumenty złożone przez Pożyczkobiorcę, zgodnie z listą
dokumentów stanowiącą załącznik do Umowy lub poprzez podjęte przez Bank inne działania umożliwiające dokonanie
potwierdzenia tych informacji, [w przypadku Konsolidacji zewnętrznej udzielanej w oparciu o informację o dochodach lub historię
współpracy z Bankiem] / pod warunkiem pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, w tym potwierdzenia przez Bank treści
informacji zawartych we wniosku kredytowym w oparciu o dokumenty złożone przez Pożyczkobiorcę, zgodnie z listą
dokumentów stanowiącą załącznik do Umowy lub poprzez podjęte przez Bank inne działania umożliwiające dokonanie
potwierdzenia tych informacji, [w przypadku Pożyczki udzielanej w oparciu o infomrację o dochodach lub historię współpracy z Bankiem]
3) w dacie, w jakiej dochodzi do uznania Rachunku Pożyczkobiorcy wskazanego w Umowie do rozliczania kwoty
Pożyczki/obsługi Pożyczki.
W przypadku pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy w odniesieniu do niższej kwoty Pożyczki niż wskazana w Umowie, Bank
za pośrednictwem COT, zawiadomi Pożyczkobiorcę o możliwości zmiany warunków Umowy. W przypadku zaakceptowania
przez Pożyczkobiorcę, podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej, proponowanych zmian, Bank niezwłocznie prześle
Potwierdzenie Zawarcia Umowy uwzględniające zmienione warunki, na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy. [w przypadku
Pożyczki Gotówkowej udzielanej w oparciu o informację o dochodach lub historię współpracy z Bankiem]

3. Uznanie Umowy za
niezawartą

Brak pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy skutkuje uznaniem jej za
niezawartą, o czym Bank niezwłocznie zawiadomi Pożyczkobiorcę. [w przypadku Pożyczki Gotówkowej udzielanej w oparciu o informację
o dochodach lub historię współpracy z Bankiem]

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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§ 3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia:

TAK

NIE

Opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w § 10.
Wpływ odstąpienia/rezygnacji lub zmian w Umowie Ubezpieczenia na warunki Pożyczki znajduje się w §11. [w przypadku przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia]
/ Wpływ zawarcia Umowy Ubezpieczenia na warunki Pożyczki znajduje się w §11. [w przypadku braku przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia]

§ 4. Deklaracja Pożyczkobiorcy w zakresie przelewania wynagrodzenia
Deklaracja
TAK
NIE

Pożyczkobiorca deklaruje, że środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę lub dochodu netto osiąganego z innego tytułu
będzie przelewać na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium S.A. [w przypadku deklaracji przelewu
wynagrodzenia]

Kwota przelewu ________________ PLN.
Niespełnienie złożonej deklaracji wiąże się z konsekwencjami opisanymi w § 11.

§ 5. Parametry Pożyczki
1. Całkowita kwota

________________ PLN

2. Kwota do wypłaty na
podstawie Umowy
(podstawa do
obliczania
oprocentowania)
3. Okres spłaty

________________ PLN (całkowita kwota Pożyczki + *kredytowana składka z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia /
*prowizja/ *prowizja oraz kredytowana składka z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia) [w zależności od wyboru Klietna]

4. Początek spłaty

5. Data płatności raty

[miesiąc, rok] r. [w przypadu Pożyczki udzielanej z inicjatywy Banku] / stanowi miesiąc następujący po miesiącu, w którym została
zawarta Umowa, przy czym spłata pierwszej raty nie może być dokonana przed upływem 30 dni od dnia uruchomienia
środków [w przypadku Pożyczki udzielanej w oparciu o infomrację o dochodach lub historię współpracy z Bankiem]
________________ dzień każdego miesiąca

6. Rata (równa)

Wysokość miesięcznej raty: ________________ PLN; nie dotyczy Raty wyrównującej

7. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania
(RRSO)
8. Nominalne roczne
oprocentowanie

________________ %, wyliczona w oparciu o parametry i koszty Pożyczki przy założeniu jej terminowej spłaty

9. Oprocentowanie dla
zadłużenia
przeterminowanego
10. Zabezpieczenie

________________ miesięcy

________________ % (stała stopa procentowa)
W czasie trwania Umowy, gdy nominalne roczne oprocentowanie Pożyczki będzie wyższe niż stopa odsetek maksymalnych
określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, Bank w okresie przekroczenia do naliczania należnych odsetek zastosuje
stopę odsetek maksymalnych.
Na dzień zawarcia Umowy: ________________ % w stosunku rocznym, co stanowi czterokrotność stopy lombardowej
Narodowego Banku Polskiego, przy czym oprocentowanie to nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy odsetek
maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.
Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej określonej w Cenniku usług obowiązującym w dniu powstania
zadłużenia przeterminowanego.
nie jest ustanawiane [dotyczy braku zabezpieczenia]
jest ustanawiane w formie: [dotyczy wyboru zabezpieczenia]
przewłaszczenia kwoty pieniężnej
inne (jakie):________________
LTV na dzień zawarcia Umowy: ________________
W przypadku, gdy wskaźnik LTV wzrośnie o co najmniej 10% Pożyczkobiorca zobowiązuje się na żądanie Banku do:
1) przedstawienia propozycji dodatkowego prawnego zabezpieczenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania
powiadomienia przesłanego przez Bank listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a następnie
2) do ustanowienia zaproponowanego zabezpieczenia, niezwłocznie po jego akceptacji przez Bank. [dotyczy wyboru
zabezpieczenia]

§ 6. Koszty Pożyczki
1. Opłata
przygotowawacza

________________ PLN

2. Prowizja

________________PLN
Prowizja jest liczona od całkowitej kwoty Pożyczki i pobierana równocześnie z pierwszą ratą spłaty.

[dotyczy prowizji płatnej

z pierwszą ratą]

Prowizja jest liczona od całkowitej kwoty Pożyczki i pobierana przez doliczenie jej do kwoty Pożyczki, zwiększając tym
samym wysokość kwoty Pożyczki do spłaty, a następnie poprzez potrącenie jej od wypłacanej kwoty Pożyczki z Rachunku
wskazanego w Umowie. [dotyczy prowizji kredytowanej]
3. Wysokość składki
ubezpieczeniowej z
tytułu Umowy
Ubezpieczenia
4. Koszt ustanowienia
zabezpieczeń
5. Łączna kwota odsetek

________________ PLN

6. Całkowity koszt Pożyczki

________________ PLN - przy założeniu terminowej spłaty Pożyczki

7. Całkowita kwota do
zapłaty

________________ PLN
Wyliczona w oparciu o parametry i koszty Pożyczki przy założeniu jej terminowej spłaty

________________ PLN
________________ PLN - przy założeniu terminowej spłaty Pożyczki
Odsetki naliczane są za każdy dzień od salda zadłużenia i płatne razem z miesięcznymi spłatami raty kapitałowej w
terminie określonym w Umowie, przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni a rok 360 dni

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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8. Prowizja za
wcześniejszą spłatę
9. Prowizja za zmiany
dokonywane w Umowie
na wniosek
Pożyczkobiorcy

Zgodnie z aktualnym Cennikiem usług.
Na dzień zawarcia Umowy wynosi ________________ PLN.
Zgodnie z aktualnym Cennikiem usług.
Na dzień zawarcia Umowy wynosi ____________% (liczone od aktualnego salda zadłużenia) min. ______________ PLN.

§ 7. Uruchomienie Pożyczki
Warunki uruchomienia

Uruchomienie następuje:
1) poprzez przelew środków na Rachunek, [w przypadku Pożyczki Gotówkowej i Konsolidacji wewnętrznej] / poprzez przelew
środków na Rachunek, a następnie zrealizowanie przez Bank dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonej w Oświadczeniu
konsolidacyjnym i dyspozycji przelewu/przelewów stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, [w przypadku Konsolidacji
zewnętrznej]

2) najpóźniej w ciągu 7 dni po przyjęciu przez Bank dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie prawnych
zabezpieczeń Pożyczki przewidzianych w Umowie, uiszczeniu opłaty przygotowawczej oraz po spełnieniu przez
Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie. W przypadku nieskutecznego ustanowienia zabezpieczeń, nie
uiszczenia opłaty przygotowawczej, nie spełnienia warunków określonych w Umowie, termin ten ulega przedłużeniu
aż do realizacji tych warunków.

§ 8. Konsolidacja

[w przypadku Konsolidacji wewnętrznej]

1. Rozwiązanie umów
produktów
konsolidowanych
2. Zadłużenie wynikające z
umów produktów
konsolidowanych

Strony zgodnie postanawiają, że umowa pożyczki / umowy pożyczek o numerze/numerach: ________________ ulega/
ulegają rozwiązaniu z dniem zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust 2.
Jeżeli zadłużenie wynikające z dotychczas obowiązującej/ obowiązujących umowy pożyczki/ umów pożyczek, o
której/których mowa w ust.1. nie zostało spłacone przez Pożyczkobiorcę do dnia zawarcia Umowy, najpóźniej w
następnym dniu roboczym całość ww. zadłużenia w wysokości: ________________ PLN (w tym kwota kapitału
pozostałego do spłaty: ________________ zł oraz kwota naliczonych odsetek: ________________ PLN pomniejszone o
zwrot niewykorzystanej opłaty/składki na ubezpieczenie: ________________ PLN) ulega potrąceniu w ciężar całkowitej
kwoty Pożyczki przyznanej na podstawie Umowy. Na Rachunek Pożyczkobiorcy zostanie przelana różnica pomiędzy
całkowitą kwotą Pożyczki a ww. zadłużeniem.

§ 9. Spłata Pożyczki
1. Obciążanie Rachunku

2. Zapewnienie środków do
spłaty
3. Skutki braku spłaty

Bank obciąża Rachunek do wysokości wszystkich należnych Bankowi kwot z tytułu udzielonej Pożyczki w terminie ich
wymagalności. Spłata Pożyczki następuje poprzez obciążanie przez Bank Rachunku wyłącznie do wysokości wolnych
środków.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapewniać na Rachunku należne Bankowi kwoty rat spłaty udzielonej Pożyczki najpóźniej
w dniu poprzedzającym termin ich wymagalności.
W przypadku braku spłaty zobowiązań w ustalonym terminie, Bank, nie wcześniej niż 5 dnia od wystąpienia zadłużenia
przeterminowanego, podejmuje czynności monitujące, o których mowa w § 16.

§ 10. Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka
1. Zakres

2. Warunki Umowy
Ubezpieczenia

3. Zwrot części składki za
niewykorzystany okres
ochrony

Pożyczkobiorca może dobrowolnie zawrzeć za pośrednictwem Banku (Agenta Ubezpieczeniowego) Umowę Ubezpieczenia
w formie indywidualnej z Ubezpieczycielami, na zasadach określonych w WU, na wypadek:
1) zgonu,
2) poważnego zachorowania,
3) utraty stałych źródeł dochodów albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
4) całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
5) czasowej niezdolności do pracy albo zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Pożyczkobiorca zawiera Umowę Ubezpieczenia po zapoznaniu się z WU oraz Kartą Produktu - Ubezpieczenie Bezpieczna
Pożyczka poprzez złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.
Składka z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest określona w WU i pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres
ochrony ubezpieczeniowej (kwota składki uwzględniona jest w Kwocie do wypłaty na podstawie Umowy).
W przypadkach zakończenia ochrony ubezpieczeniowej określonych w WU, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Banku
dokona proporcjonalnego zwrotu części składki z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia odpowiadającej
niewykorzystanemu okresowi ochrony. Zwrot zostanie dokonany poprzez odpowiednie pomniejszenie kwoty zadłużenia z
tytułu Umowy.

§ 11. Zmiana warunków Pożyczki w trakcie trwania Umowy
1. Zmiana
oprocentowania
nominalnego

1) Bank może w trakcie okresu kredytowania obniżyć oprocentowanie Pożyczki, skutkujące obniżeniem miesięcznej raty
Pożyczki, bez konieczności aneksowania Umowy. Podstawę do obniżenia oprocentowania będą stanowić promocje
przygotowane przez Bank. Szczegółowe warunki promocji określone zostaną w odrębnych, udostępnianych
Pożyczkobiorcy regulaminach.
2) Odstąpienie/ wypowiedzenie przez Pożyczkobiorcę Umowy Ubezpieczenia jak również odwołanie Banku jako
Uprawnionego do świadczeń z tytułu zgonu lub Uprawnionego do pozostałych świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia
w trakcie trwania Umowy, spowoduje od dnia następnego podwyższenie oprocentowania nominalnego Pożyczki o
________________ p.p. oraz przeliczenie rat Pożyczki. Powyższe zmiany nie wymagają podpisania aneksu do Umowy.
[w przypadku, gdy Pożyczkobiorca wraz z zawarciem Umowy zawiera Umowę Ubezpieczenia oraz wskazuje Bank jako uprawnionego i uposażonego] /
Wskazanie przez Pożyczkobiorcę Banku jako Uprawnionego do świadczeń z tytułu zgonu i Uprawnionego do pozostałych
świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia w trakcie Umowy spowoduje obniżenie oprocentowania nominalnego Pożyczki
o ________________ p.p. oraz przeliczenie rat Pożyczki. Powyższe zmiany nie wymagają podpisania aneksu do
Umowy. [w przypadku, gdy Pożyczkobiorca wraz z zawarciem Umowy zawiera Uumowę Ubezpieczenia ale nie wskazuje Banku jako uprawnionego i
uposażonego] / Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, gdzie jako Uprawniony do świadczeń z tytułu zgonu i Uprawniony do
pozostałych świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia został wskazany Bank w trakcie trwania Umowy spowoduje od
dnia następnego obniżenie oprocentowania nominalnego Pożyczki o ________________ p.p. oraz przeliczenie rat
Pożyczki. [w przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zawiera Umowy Ubezpieczenia w trakcie zawierania Umowy]
Informację o zmianie oprocentowania Pożyczki wraz z wysokością raty, Bank przekaże Pożyczkobiorcy na trwałym
nośniku.
3) Nominalne roczne oprocentowanie Pożyczki uwzględnia obniżenie oprocentowania o ________________ p.p., w związku

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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z deklaracją Pożyczkobiorcy o przelewaniu wynagrodzenia i pozostanie na obniżonym poziomie, jeżeli w każdym
miesiącu okresu obowiązywania Pożyczki na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pożyczkobiorcy w Banku
Millennium S.A. wpłyną środki o których mowa w § 4.
Weryfikacja spełnienia przez Pożyczkobiorcę powyższego warunku będzie następowała co miesiąc rozliczeniowy, licząc
od dnia podpisania Umowy. W przypadku niespełnienia warunku Bank od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
warunek nie został spełniony, zastosuje oprocentowanie podwyższone o ilość punktów wskazaną powyżej oraz przeliczy
harmonogram spłat Pożyczki, w wyniku czego zmieni się wysokość raty spłaty, natomiast liczba rat pozostanie bez
zmian. Informację o zmianie oprocentowania Pożyczki wraz z wysokością raty, Bank przekaże Pożyczkobiorcy na
trwałym nośniku. W przypadku ponownego spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunku, Bank obniży oprocentowanie o
ilość punktów wskazaną powyżej od następnego miesiąca po miesiącu, w którym warunek został spełniony. [w przypadku,
deklaracji przelewu wynagrodzenia]

2. Zmiana odsetek od
zadłużenia
przeterminowanego

Zmiana następuje w przypadku każdorazowej zmiany stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Nowa wysokość
odsetek od zadłużenia przeterminowanego obowiązuje z dniem wejścia w życie nowej wysokości stopy lombardowej
Narodowego Banku Polskiego, przy czym nie może ona przekraczać w stosunku rocznym stopy odsetek maksymalnych za
opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana
Regulaminu/Cennika

1) Regulamin określa przypadki, w jakich Bank ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz Cennika usług w trakcie
trwania Umowy. Bank informuje Pożyczkobiorcę o zmianach w Cenniku usług z zachowaniem trybu przewidzianego dla
zmian w Regulaminie.
2) Cennik usług zawiera, zasady i wysokość oprocentowania, prowizje i opłaty za czynności związane z Umową.
3) Zmiany Cennika usług nie wymagają podpisania aneksu do Umowy.
4) Zmiana wysokości stopy procentowej nie stanowi zmiany Umowy.

§ 12. Prawa Pożyczkobiorcy
1. Odstąpienie od Umowy

2. Wcześniejsza spłata
części lub całości
Pożyczki przed
terminem określonym w
Umowie

3. Otrzymanie
harmonogramu spłat
4. Otrzymanie informacji o
kwocie zadłużenia

1) W przypadku Pożyczki udzielonej w kwocie nie przekraczającej 255.550,00 PLN Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od
zawartej Umowy:
a) w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy
b) poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w placówce Banku lub wysłanie na adres
Banku. Jeżeli oświadczenie woli zostało wysłane na adres Banku, termin do odstąpienia uważa się za zachowany,
jeżeli wysłanie nastąpiło przed jego upływem.
2) W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę udostępnionej Pożyczki wraz
z odsetkami obliczonymi od całkowitej kwoty Pożyczki za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia jej spłaty, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3) Odsetki od całkowitej kwoty Pożyczki naliczane są za każdy dzień od salda zadłużenia przy założeniu, że miesiąc
liczy 30 dni, a rok 360 dni. Dzienna kwota odsetek wyliczona przy założeniu, że Pożyczka jest spłacana terminowo
wynosi ________________ PLN.
4) Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania przez Pożyczkobiorcę środków pieniężnych Bankowi.
1) Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata może być zrealizowana, jeżeli Pożyczkobiorca:
a) zapewni na Rachunku środki wystarczające na wnioskowaną spłatę poprzez wpłatę gotówki w kasie Banku lub
dokonanie przelewu na Rachunek oraz
b) złoży dyspozycję odnośnie wcześniejszej spłaty. [w przypadku spłaty z ROR]
2) Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata może być zrealizowana, jeżeli Pożyczkobiorca złoży dyspozycję
wcześniejszej spłaty z aktywów stanowiących zabezpieczenie Pożyczki oraz środki z aktywów, które wpłyną na
Rachunek będą wystarczające na dokonanie całkowitej spłaty Pożyczki. Jeżeli środki nie wystarczą na całkowitą
spłatę Pożyczki, Bank dokonuje spłaty częściowej i przelicza raty spłaty Pożyczki przy zachowaniu dotychczasowego
okresu spłaty. [w przypadku spłaty z zabezpieczenia]
3) W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty Pożyczkobiorca może złożyć dyspozycje o:
a) dokonanie przeliczenia rat Pożyczki lub
b) skrócenie okresu Pożyczki z zachowaniem dotychczasowej wysokości raty Pożyczki.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Jeżeli Pożyczkobiorca nie złoży dyspozycji, Bank przelicza raty
Pożyczki przy zachowaniu dotychczasowego okresu spłaty.
Bezpłatnie w całym okresie kredytowania.
Bezpłatnie w całym okresie kredytowania.

§ 13. Oświadczenia Banku
Bank oświadcza, że

przed zawarciem Umowy i Umowy Ubezpieczenia [w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia] udostępnił w postaci
elektronicznej po zalogowaniu się do Millenet na stronie www.bankmillennium.pl:
1) wzór „Umowy pożyczki gotówkowej”, [w przypadku Umowy zawartej przez telefon]
2) Regulamin,
3) Cennik usług obowiązujący w dniu zawarcia Umowy,
4) wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”,
5) Informację dla Wnioskodawców ubiegających się o produkty kredytowe,
6) Regulamin Pożyczki Gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania” udzielanej przez Bank Millennium S.A.,
7) Regulaminy promocji Pożyczki, do których przystępuje Pożyczkobiorca,
8) wzór „Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia”,[w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w Millenet, bankowości mobilnej lub
przez telefon]

9) Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, [w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia]
10) Kartę Produktu - Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka,[w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia]
11) Wzór „Oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia”,[w przypadku zawarcia

Umowy Ubezpieczenia w

Millenet, bankowości mobilnej lub przez telefon]

12) Pełnomocnictwa wydane przez Ubezpieczycieli dla Banku do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu,

[w

przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w Millenet, bankowości mobilnej lub przez telefon]]

13) Upoważnienie wystawione przez Bank dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne[w

przypadku zawarcia Umowy

Ubezpieczenia przez telefon]

obowiązujące w dacie zawarcia Umowy.
Na żądanie Pożyczkobiorcy Bank przekaże w formie papierowej dokumenty, o których mowa powyżej.

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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§ 14. Oświadczenia Pożyczkobiorcy
1. Dotyczące dokumentów
i informacji
otrzymanych przed
zawarciem Umowy i
Umowy Ubezpieczenia
[w przypadku zawarcia Umowy
Ubezpieczenia]

1) Pożyczkobioraca oświadcza, że przed zawarciem Umowy:
a) otrzymał „Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego”, zgodnie z wzorcem z ustawy o kredycie
konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. (Dz. U. z 2014 r. nr 1497 z późn. zmianami),
b) otrzymał od Banku informacje niezbędne do podjęcia świadomej i swobodnej decyzji w zakresie zaciąganego
zobowiązania kredytowego, uzyskał od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości oraz ma świadomość ryzyka
związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
2) Pożyczkobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy i Umowy Ubezpieczenia [w przypadku zawarcia Umowy
Ubezpieczenia] zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku
czynności wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz
uznaje ich wiążący charakter. [nie dotyczy Umowy zawieranej przez telefon] / Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z
udostępnionymi mu powyższymi dokumentami, przyjmuje do wiadomości ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter.
[dotyczy Umowy zawieranej przez telefon]

2. Dotyczące danych
Pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca oświadcza, że:
1) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy, że Bank wykorzysta je w celu podjęcia
decyzji o przyznaniu Pożyczki oraz że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować
pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
2) do jego majątku nie jest skierowana egzekucja, nie zostały wydane wobec niego żadne tytuły egzekucyjne oraz nie
toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, jak również nie zostały podjęte czynności w celu
zabezpieczenia roszczeń oraz nie toczy się postępowanie sądowe.
3) na potrzeby dokonania oceny zdolności kredytowej zadeklarował następujące informacje o gospodarstwie domowym:
[w przypadku Pożyczki udzielonej z inicjatywy Banku]:

a)
b)
c)

4)

liczba osób pozostających na utrzymaniu gospodarstwa domowego Pożyczkobiorcy: ________________
kwota miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego:________________ PLN
nie obciążają go wydatki o charakterze płatności miesięcznych, z których uiszczania nie jest w tanie zrezygnować
[w przypadku braku płatności miesięcznych, z których usiszczania Klient nie jest w stanie zrezygnować] / suma miesięcznych
wydatków o charakterze płatności miesięcznych, z których uiszczania nie jest w stanie zrezygnować, jak
alimenty, wypłacane renty. (nie dotyczy płatności typu bilety miesięczne, karnety do obiektów sportowych itp.)
wynosi _________ PLN [w przypadku posiadania płatności miesięcznych, z których uiszczania Klient nie jest w stanie zrezygnować]
pozostaje/
nie pozostaje w związku małżeńskim na dzień podpisania niniejszej Umowy. [w przypadku zawarcia

Umowy z inicjatywy Banku poza Millenet, bakowością mobilną i ATM]

§ 15. Zgody Pożyczkobiorcy
1. Przetwarzanie danych
przez BIK
2. Przetwarzanie danych
przez Bank

Pożyczkobiorca
Wyraża zgodę /
Nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy,
zgodnie z art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Pożyczkobiorca
Wyraża zgodę /
Nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę
bankową, po spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy, zgodnie z art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe.
Pożyczkobiorca
Wyraża zgodę /
Nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank również
po wydaniu przez Bank negatywnej decyzji kredytowej. [w przypadku Pożyczki udzielanej w oparciu o informację o dochodach lub historię
współpracy z Bankiem oraz poza Millenet]

3. Nagrywanie rozmów

4. Przelew wierzytelności
w przypadku
niewywiązania się z
warunków Umowy

Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku telefonicznego oraz mailowego kontaktowania
się z Bankiem prowadzone rozmowy/korespondencja może być archiwizowana, przetwarzana przez Bank i nagrywana za
pomocą elektronicznych nośników informacji, a zachowane nagrania rozmów/prowadzonej korespondencji mogą być
wykorzystane do celów dowodowych. Ponadto przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż Bank ma prawo do
informowania o przypadającej kwocie spłaty z tytułu Umowy oraz zaległościach z tytułu Umowy zarówno za pomocą
krótkiej wiadomości tekstowej SMS na ostatnio wskazany numer telefonu komórkowego, a także drogą mailową na
ostatnio wskazany adres mailowy.
Stosownie do art. 509 Kodeksu cywilnego Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przelew wierzytelności kapitałowych oraz
należnych odsetek wynikających z Umowy, a także wszelkich kosztów (w tym windykacyjnych) związanych z realizacją
Umowy na rzecz innego podmiotu, w przypadku nie wywiązania się przez Pożyczkobiorcę z warunków Umowy, w
szczególności braku spłaty zadłużenia wymagalnego.

§ 16. Skutki nieterminowej spłaty
1. Czynności monitujące w
przypadku braku spłaty
zobowiązań

2. Obciążanie rachunku
należnościami

Bank, nie wcześniej niż 5 dnia od wystąpienia zadłużenia przeterminowanego do dnia jego spłaty w okresach każdych
kolejnych 30 dni zadłużenia przeterminowanego może:
1) wysłać maksymalnie 6 wiadomości sms, 2 listy monitujące, 2 wezwania do zapłaty (z zachowaniem co najmniej
dwutygodniowego odstępu pomiędzy wysłaniem każdego z wezwań),
2) wykonać 10 telefonów,
przy czym rodzaj, kolejność i częstotliwość działań monitujących będzie adekwatna do możliwości komunikacji z
Pożyczkobiorcą, postawy Pożyczkobiorcy dotyczącej warunków spłaty zadłużenia oraz historii jego dotychczasowej
współpracy z Bankiem.
1) Bank obciąża rachunek wskazany w Umowie do wysokości wszystkich należnych Bankowi kwot w terminie ich
wymagalności z tytułu udzielonej Pożyczki.
2) Bank rozlicza zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy w następującej kolejności:
a) koszty sądowe poniesione przez Bank,
b) prowizje i opłaty Banku,
c) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
d) odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,
e) kapitał,
przy czym należności, o których mowa w pkt. c-e są pobierane w kolejności od najstarszej wymagalnej raty spłaty.

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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3. Skutki niewykonania
przez Pożyczkobiorcę
zobowiązań
wynikających z Umowy

4. Przekazywanie danych o
zobowiązaniach
Pożyczkobiorcy do biur
informacji
gospodarczych
5. Przekazywanie danych
Pożyczkobiorcy do BIK

6. Możliwość korzystania z
pośrednictwa firm
windykacyjnych

7. Informowanie dłużników
o opóźnieniu w spłacie
zadłużenia

W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy, Bank może obciążyć Pożyczkobiorcę
następującymi kosztami:
1) zasądzonymi na rzecz Banku kosztami sądowymi, których wysokość określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych,
2) zasądzonymi kosztami jakie Bank będzie zmuszony ponieść w przypadku prowadzenia działania przez pełnomocników,
przed sądami oraz organami administracji publicznej, w zakresie niezbędnym do dochodzenia swoich roszczeń
powstałych w związku z niewykonaniem przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy, w tym kosztami
zastępstwa procesowego oraz kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw,
3) kosztami postępowania egzekucyjnego, których wysokość określa Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji oraz Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Zgodnie z art. 105 ust. 4b-c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – Bank ma prawo do przekazania danych
Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy do biur informacji gospodarczych (działających na
podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, z
którymi Bank zawarł umowę o przekazywaniu danych na warunkach, określonych w art. 14 - 18 tej ustawy. Aktualna lista
biur informacji gospodarczych, z którymi Bank zawarł umowę, dostępna jest w placówkach Banku.
W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu wypełnienia
usprawiedliwionych potrzeb Banku, związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Pożyczkobiorcę
dane stanowiące tajemnicę bankową będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r
Prawo bankowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane te mogą być udostępniane przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. bankom oraz innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe, w tym
również w ust. 4 a i ust. 4 d, w zakresie przewidzianym prawem.
W celu dochodzenia wymagalnych należności Bank może korzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm
windykacyjnych, które mogą podejmować wszelkie prawem dopuszczalne działania służące zaspokojeniu roszczeń Banku
w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia,
dokonywać przejęcia przedmiotu zabezpieczenia, jego wyceny i sprzedaży. W takim przypadku podmiotom tym zostaną
przekazane wszelkie niezbędne informacje związane z należnościami dochodzonymi przez Bank od dłużników. Aktualna
lista podmiotów, o których mowa powyżej, dostępna jest w placówkach Banku.
O opóźnieniu w spłacie zadłużenia przez Pożyczkobiorcę Bank niezwłocznie powiadomi listem poleconym osoby, będące
dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Pożyczki.

§ 17. Postanowienia końcowe
1. Język

Językiem stosowanym w relacjach Banku z Pożyczkobiorcą jest język polski.

2. Prawo właściwe

Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków umownych Banku z Pożyczkobiorcą jest prawo polskie.

3. Sąd właściwy

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem Umowy jest sąd według właściwości
ogólnej. Istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy z udziałem Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń
pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których
wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 PLN. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym
zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków
Polskich www.zbp.pl.
Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Organ nadzoru
5. Tryb składania
reklamacji
6. Służba wojskowa

7. Inne postanowienia

Tryb i zasady składania reklamacji przez Pożyczkobiorcę oraz jej rozpatrzenia przez Bank określone są w Regulaminie.
Umowa Pożyczki nie ulega zawieszeniu na okres odbywania przez Pożyczkobiorcę zasadniczej służby wojskowej (na
podstawie art. 131 ust. 1 pkt. 2b. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej).
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach i w trybie przewidzianym w Regulaminie.

§ 18.
Warunki dodatkowe: ________________

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy i akceptuje ją w wyżej wymienionym brzmieniu.

[w przypadku zawarcia Umowy w Millenet,

bankowości mobilnej lub ATM]

Potwierdzenie złożenia zgodnych Oświadczeń stron odnośnie zawarcia Umowy zawarte jest w Danych Systemowych Oświadczenia.

[w przypadku zawarcia

Umowy w Millenet, bankowości mobilnej]

Certyfikat potwierdzający podpis Banku oraz integralność dokumentu został nadany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - zaufany podmiot
trzeci wpisany do „Rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym”, prowadzony przez
Ministerstwo Gospodarki. [w przypadku zawarcia Umowy w Millenet, bankowości mobilnej]

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania
formy pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i
zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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Nazwisko

Imiona

PESEL1)

CIF

Imiona

PESEL1)

CIF

Adres zameldowania
Numer rachunku bankowego

Nazwisko
Adres zameldowania
Numer rachunku bankowego
1) w przypadku braku PESEL – data urodzenia w formacie RRR-MM-DD

Niniejszym udzielam/ udzielamy w dniu ________________ pełnomocnictwa Bankowi Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława
Żaryna 2A, (dalej "Bank”), działającemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników do wykonania następujących czynności w moim/ naszym
imieniu - do czasu całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Pożyczki nr ________________ zawartej dnia ________________.
(dalej „Umowa”):
1)
2)

obciążania Rachunku wskazanego w Umowie wymagalnymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy,
dokonywania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na którymkolwiek lub wszystkich moich/naszych rachunkach bankowych
prowadzonych przez Bank w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego z tytułu Umowy. W przypadku braku spłaty wymagalnych
należności w terminie wskazanym w powiadomieniu, wyrażam/wyrażamy zgodę na ich potrącenie z któregokolwiek lub wszystkich
moich/naszych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank.

Bank jako pełnomocnik Pożyczkobiorcy, będąc jednocześnie Bankiem prowadzącym należące do Pożyczkobiorcy rachunki, może być drugą stroną
czynności prawnej dokonywanej w imieniu Pożyczkobiorcy tj polecenia przelewu złożonego w imieniu Pożyczkobiorcy.
Potwierdzenie złożenia zgodnych Oświadczeń stron odnośnie zawarcia Umowy zawarte jest w Danych Systemowych Oświadczenia. [w przypadku zawarcia
Umowy w Millenet, bankowości mobilnej]

Certyfikat potwierdzający podpis Banku oraz integralność dokumentu został nadany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - zaufany podmiot
trzeci wpisany do „Rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym”, prowadzony przez
Ministerstwo Gospodarki. [w przypadku zawarcia Umowy w Millenet, bankowości mobilnej]

[w przypadku zawarcia umowy przez Millenet lub bankowość mobilną]
Dokument wygenerowany z systemu informatycznego Banku, sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, spełnia wymagania formy
pisemnej. Dokument zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczenia
dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Zawracie Umowy nr__________ potwierdzone Danymi Systemowymi Oświadczenia.
Integralność dokumentu jest potwierdzona certyfikatem znakowanym czasem, nadanym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
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