Szanowni Państwo,
Informujemy, że Bank wprowadza w „Regulaminie czynności kredytowych i
zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej
Retail Banking” następujące zmiany:
1. doprecyzowanie oświadczeo Kredytobiorcy w zakresie braku wniosków lub postępowao
związanych z jego niewypłacalnością, w związku z wejściem w życie Prawa
Restrukturyzacyjnego
2. wprowadzenie zastrzeżenia, że oprocentowanie kredytu nie może przekraczad wartości
odsetek maksymalnych oraz doprecyzowanie pojęcia odsetek maksymalnych za
opóźnienie, zgodnego ze zmienionymi przepisami art. 481 Kodeksu Cywilnego
3. wprowadzenie opisu trybu postępowania Banku w sytuacji gdy Kredytobiorca opóźnia się
ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu,
4. wprowadzenie opisu trybu i zasad składania i rozpatrywania reklamacji Kredytobiorcy,
5. wprowadzenie dodatkowej przesłanki wypowiedzenia umowy kredytowej (opóźnienie w
wykonywaniu wymagalnych zobowiązao pieniężnych powyżej 3 miesięcy), zgodnej z
nowym brzmieniem art. 11 Prawa Upadłościowego ,
6. doprecyzowanie daty przewalutowania i zsumowania wymaganych należności najpóźniej w dniu złożenia przez Bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu (zamiast w dniu wystawienia BTE),
7. doprecyzowanie co do sposobu procedury przewalutowania i potrącenia przez Bank w
okresie wypowiedzenia umowy ,
8. wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym (aktualizacja numerów dzienników
ustaw).
Wprowadzone modyfikacje wynikają w szczególności ze zmian w ustawie:
 Prawo Restrukturyzacyjne,
 Prawo Upadłościowe,
 Kodeks Cywilny (odsetki maksymalne i odsetki za opóźnienie),
 Prawo Bankowe (uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego oraz wprowadzenie
obligatoryjnej procedury restrukturyzacyjnej przed wypowiedzeniem kredytu),
 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.
Powyższe zmiany wchodzą w życie:
 z dniem 14 marca 2016r. dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 z dniem 02 maja 2016r. dla klientów biznesowych.
Informujemy jednocześnie, że na podstawie par 22 ust. 2 ww. Regulaminu wskazane
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zmiany są skuteczne po upływie 14 dni od powiadomienia Kredytobiorcy o zmianie
Regulaminu albo nowym regulaminie, chyba, że w tym czasie Kredytobiorca
(Ustanawiający zabezpieczenie) złoży pisemne oświadczenie, iż nie akceptuje
proponowanych zmian Regulaminu albo nowego regulaminu. Oświadczenie o braku
akceptacji równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o kredyt przez
Kredytobiorcę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
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