Potwierdzenie zawarcia Aneksu w formie elektronicznej
do UMOWY O KREDYTOWĄ KARTĘ PŁATNICZĄ
dla klientów detalicznych
z dnia |__________|
(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84
238 318 zł w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem”:
potwierdza, że w dniu |________________| został zawarty aneks do Umowy o kredytową kartę płatniczą
nr |____________________________________________| z dnia |______________| zwanej dalej „Umową” w formie
elektronicznej za pośrednictwem telefonu między Bankiem, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

…………………………………………………………
PESEL

zwanym/zwaną dalej „Posiadaczem"
o następującej treści
§ 1.

W Umowie w części I SWU:
1.

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Limit kredytowy (całkowita kwota kredytu)

|____________________| zł

2. w § 2 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
3.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

|_____________|%

4.

Całkowita kwota do zapłaty

|____________________| zł

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota do zapłaty, w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim,
zostały ustalone na dzień zawarcia Aneksu przy przyjęciu następujących założeń:
1) Posiadacz w pierwszym dniu pierwszego miesiąca używania Karty dokonuje transakcji bezgotówkowej w wysokości limitu
kredytowego i spłaca wynikające z tego tytułu zadłużenie w 12 równych ratach, przy zastosowaniu oprocentowania dla
transakcji bezgotówkowej. Posiadacz ponosi koszt opłaty rocznej za korzystanie z Karty,
2) Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz Bank i Posiadacz wypełnią zobowiązania
wynikające z Umowy w terminach i na warunkach określonych w Umowie.
Zmiana któregokolwiek z założeń powoduje zmianę wysokości rzeczywistej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty
do zapłaty.
6. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
7. Aneks został sporządzony w postaci elektronicznej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe oraz § 3 pkt 1 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczenia
dokumentów związanych z czynnościami bankowymi sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji, w związku
z czym spełnia wymóg formy pisemnej i nie wymaga podpisu Stron.
8. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia przy czym podwyższenie wysokości limitu kredytowego zgodnie z Aneksem
następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia Aneksu.
9. Posiadacz może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Aneksu, na
podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
10. Termin do odstąpienia od Aneksu jest zachowany, jeżeli Posiadacz przed jego upływem złoży lub wyśle pod wskazany przez
Bank adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszego Potwierdzenia oraz na
stronie internetowej Banku
11. W przypadku odstąpienia przez Posiadacza od Aneksu:
1) Posiadacz nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Aneksu z wyjątkiem zwrotu kwoty udostępnionego na
podstawie Aneksu limitu kredytowego wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty tego limitu kredytowego do dnia spłaty.
5.

Spłata zadłużenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Aneksu. Dniem spłaty limitu kredytowego jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi,
2) wysokość odsetek należnych w stosunku dziennym, o których mowa w pkt 1, została ustalona dla limitu kredytowego
wypłaconego w dniu podpisania Aneksu w formie transakcji bezgotówkowej oraz gotówkowej i spłaconego w terminie 30 dni
od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu.

/stempel i podpisy osób
działających w imieniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A./

