UMOWA
Kredytu Czyste Powietrze
Nr ...........................................................
w dniu ........... w ..............................
pomiędzy:
1)
............................................................................................................................... - Beneficjent
2)
................................................................................................................................
3)
................................................................................................................................
4)
................................................................................................................................
imię, nazwisko, adres Kredytobiorcy/ów, nazwa i nr dokumentu tożsamości, Nr PESEL
zwanym/i dalej „Kredytobiorcą”
a
Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, ul. Żelazna 32, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015525, NIP 527-020-33-13, z kapitałem zakładowym w wysokości
…………….. złotych, w całości wpłaconym
……………………………………………………………
nazwa placówki Banku
reprezentowanym przez:
1) ..........................................................................................................
2) ............................................................................................................
zwanym dalej „Bankiem”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
Definicje użyte w niniejszej umowie oznaczają:
1) Bank/BOŚ S.A. – Bank Ochrony Środowiska S.A.,
2) Beneficjent – jedyny Kredytobiorca lub jeden z Kredytobiorców wskazany w Umowie Kredytu - Wnioskodawca o Dotację, któremu zgodnie
z Programem przyznano Dotację na Przedsięwzięcie,
3) Dotacja – środki finansowe w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
przyznane Beneficjentowi przez WFOŚiGW, ze środków przekazanych przez NFOŚiGW na rzecz WFOŚiGW, na częściową spłatę kapitału
Kredytu udzielonego przez Bank z przeznaczeniem na Koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia. Wysokość Dotacji ustalana jest zgodnie z
Programem,
4) Gwarancja – gwarancja Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego spłaty kapitału Kredytu, udzielana
zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2/PLG-EFPiG/2021 z dnia 24.06.2021 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a
BOŚ S.A. wraz z późniejszymi zmianami,
5) Koszty kwalifikowane – koszty przedsięwzięcia szczegółowo opisane w Programie, które mogą być pokryte ze środków Dotacji,
6) Kredyt – kredyt bankowy udzielony przez Bank z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95% na
pokrycie Kosztów kwalifikowanych,
7) Kredytobiorca – osoba fizyczna, która złożyła w Banku Wniosek o Kredyt i której został udzielony Kredyt przez Bank. Kredyt może zostać
udzielony jednej osobie albo kilku osobom łącznie,
8) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9) Program –przyjęty przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dotyczący dofinansowania Przedsięwzięcia w formie Dotacji, pod nazwą „Czyste
Powietrze” wraz z załącznikami, dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bosbank.pl/czyste-powietrze,
10) Przedsięwzięcie - przedsięwzięcie zgodnie z rodzajem przedsięwzięć opisanych w Programie, na które może być udzielony Kredyt oraz
Dotacja,
11) Rachunek Kredytobiorcy– rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez BOŚ S.A. na rzecz Kredytobiorcy, będący
rachunkiem do pobierania prowizji oraz rachunkiem do wypłaty i spłaty Kredytu, określony w załączniku do Umowy,
12) Regulamin naboru - przyjęty przez NFOŚiGW Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępny na stronie internetowej Banku pod
adresem: https://www.bosbank.pl/czyste-powietrze,
13) Taryfa – Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Klientów
Indywidualnych,
14) Umowa Kredytu /Umowa – zawierana przez Bank z Kredytobiorcą umowa, na podstawie której Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu z
przeznaczeniem na Koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia,
15) WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym
jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy Przedsięwzięcie, na które jest udzielany Kredyt, właściwy do złożenia
Wniosku o Dotację oraz zawarcia Umowy Dotacji dotyczącej tego Przedsięwzięcia,
16) Wniosek o Kredyt – składany przez wnioskodawcę w Banku na obowiązującym formularzu Banku wniosek o udzielenie Kredytu,
17) Wniosek o Dotację – wniosek sporządzony zgodnie ze wzorem i w formie obowiązującej w ramach Programu, złożony do właściwego
WFOŚiGW przez Beneficjenta za pośrednictwem Banku,
18) Wniosek o płatność - wniosek sporządzony zgodnie ze wzorem i w formie obowiązującej w ramach Programu, będący rozliczeniem
realizacji Przedsięwzięcia, składany przez Beneficjenta w WFOŚiGW; formularz wniosku odpowiadający wzorowi, o którym mowa powyżej,
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19)

1.

2.
3.

jest dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW pod
adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl,
Umowa Dotacji -– umowa zawarta pomiędzy właściwym WFOŚiGW a Beneficjentem dotycząca dofinansowania Przedsięwzięcia, na które
jest udzielany Kredyt.
§2.
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie ………….. (słownie: …………………………) PLN, z przeznaczeniem na cele zgodne z
Programem, tj.: realizację Przedsięwzięcia, którego zakres rzeczowy jest zgodny z rodzajem Przedsięwzięcia wskazanym we Wniosku o
Dotację.
Środki z Kredytu nie mogą być przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem Umowy Kredytu.
Szczegóły Przedsięwzięcia, na realizację którego udzielany jest Kredyt, określa Wniosek o Dotację. Przedsięwzięcie realizowane będzie
pod adresem:…………………………………………………………………..
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

4. Kredyt na pokrycie Kosztów kwalifikowanych jest wyższy od określonej we Wniosku o Dotację kwoty wnioskowanej Dotacji.
§3.
1. Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu pod warunkiem podjęcia przez WFOŚiGW pozytywnej decyzji o przyznaniu Beneficjentowi Dotacji na
częściową spłatę kapitału Kredytu na finansowanie Przedsięwzięcia i zawarcia przez WFOŚiGW i Beneficjenta Umowy Dotacji.
2. Wniosek o Dotację składa jako Wnioskodawca o Dotację i Beneficjentem Dotacji będzie ………………………………………………….
(Imię i nazwisko Kredytobiorcy I)
3. W przypadku:
1) odmowy przyznania Dotacji, tj. podjęcia przez WFOŚiGW negatywnej decyzji o przyznaniu Beneficjentowi Dotacji,
2) niezawarcia przez WFOŚiGW i Beneficjenta Umowy Dotacji, albo
3) rozwiązania Umowy Dotacji przed uruchomieniem Kredytu,
niniejsza Umowa Kredytu ulegnie rozwiązaniu, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

1.
2.
3.
4.

§4.
Okres kredytowania wynosi …………... miesięcy i jest liczony od daty podpisania Umowy Kredytu.
Okres karencji wynosi ..……… miesięcy.
Karencja liczona jest od daty wypłaty Kredytu do daty spłaty pierwszej raty kapitału Kredytu.
Podczas karencji spłacie podlegają tylko odsetki od wykorzystanego kapitału Kredytu.

§5.
Bank pobiera prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości …% kwoty wypłaconego Kredytu. Prowizja pobierana jest z Rachunku Kredytobiorcy,
przed uruchomieniem Kredytu.
§6.
1. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem i Regulaminem naboru, rozumie i akceptuje ich postanowienia.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się przeznaczyć co najmniej 95 % kwoty Kredytu na pokrycie określonych w Programie Kosztów
kwalifikowanych Przedsięwzięcia. Do 5 % kwoty Kredytu Kredytobiorca może przeznaczyć na sfinansowanie innych kosztów zgodnych z
celem Programu.
3. Kredytobiorca zobowiązuje się terminowo zrealizować Przedsięwzięcie i terminowo przedłożyć do WFOŚiGW jego rozliczenie, tj. Wniosek o
płatność, zgodnie z warunkami Programu. Okres realizacji Przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od daty złożenia Wniosku
o Dotację. Dotacja nie podlega wypłacie, jeżeli Beneficjent nie złożył w WFOŚiGW w terminie 90 dni od upływu terminu na realizację
Przedsięwzięcia kompletnego, sporządzonego na obowiązującym wzorze i prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność.
§7.
1. Uruchomienie Kredytu nastąpi bezgotówkowo, bez konieczności składania przez Kredytobiorcę odrębnej dyspozycji, po łącznym spełnieniu
przez Kredytobiorcę następujących warunków:
1) podpisaniu niniejszej Umowy,
2) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty Kredytu,
3) zapewnieniu na Rachunku Kredytobiorcy środków na pobranie prowizji za udzielenie Kredytu, o której mowa w § 5,
4) otrzymaniu przez Bank informacji o zawarciu przez WFOŚiGW i Beneficjenta Umowy Dotacji.
2. Bank
uruchomi
Kredyt
jednorazowo
i
w
całości
wypłaci
środki
z
Kredytu
na
Rachunek
Kredytobiorcy
nr ……………………………………………. prowadzony przez Bank.
3. Bank może odmówić uruchomienia Kredytu lub wstrzymać uruchomienie do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, w szczególności ze
względu na:
1) podanie przez Kredytobiorcę we Wniosku o Kredyt nieprawdziwych danych oraz informacji,
2) podanie przez Kredytobiorcę w dokumentach składanych w Banku, w związku z Kredytem, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz
informacji,
3) nieustanowienie wymaganego przez Bank zabezpieczenia spłaty Kredytu określonego w niniejszej Umowie.
§8.
1. Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowi:
1) nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, spłaty kredytów
udzielanych osobom fizycznym na realizację przedsięwzięcia zgodnego z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze udzielona w
ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, zwana dalej „Gwarancją” w wysokości 80% kwoty
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Kredytu, tj. w wysokości ……….. zł (słownie …………….zł.), obowiązująca do dnia …………………. tj.: przez okres na jaki został
udzielony Kredyt, wydłużony o 3 miesiące,
2) pełnomocnictwo do pobierania środków z Rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w BOŚ S.A.,
3) ………
Gwarancja obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału Kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym Kredytem.
Zobowiązanie BGK z tytułu Gwarancji polega na zobowiązaniu do zapłaty części niespłaconej kwoty kapitału Kredytu, wyliczonej z
uwzględnieniem wskaźnika procentowego Gwarancji wynoszącego 80% kwoty Kredytu. Każda spłata kapitału Kredytu obniża kwotę
Gwarancji proporcjonalnie do dokonanych spłat.
Objęcie Kredytu Gwarancją następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) przyjęciu przez Bank Wniosku o Gwarancję, na formularzu określonym przez BGK wraz z załącznikiem określającym Warunki
uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-EFPiG, podpisanego przez wszystkie osoby
będące Kredytobiorcą;
2) przyjęciu przez Bank Oświadczenia małżonka Kredytobiorcy na formularzu określonym w załączniku do Umowy z BGK – jeżeli
Kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, a małżonek Kredytobiorcy nie
ubiega się o Gwarancję w ramach tego samego Wniosku o Gwarancję.
3) otrzymaniu przez Bank informacji o zawarciu przez WFOŚiGW i Beneficjenta Umowy Dotacji.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie Kredytu warunki Gwarancji określa Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w
ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, złożony przez Kredytobiorcę oraz „Warunki uzyskania
w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i
Gwarancji”.
Kredytobiorca oświadcza, że:
1) zapoznał się z „Warunkami uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”,
2) akceptuje i wyraża zgodę na warunki Gwarancji wskazane w niniejszej Umowie w zakresie, w jakim ostateczne warunki Gwarancji
różnią się od warunków wynikających z Wniosku o udzielenie przez BGK Gwarancji PLG-EFPiG,
3) przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową portfelowej linii PLG-EFPiG, zawartą z BGK Bank jest upoważniony do prowadzenia
działań w zakresie dochodzenia roszczeń BGK wobec Kredytobiorcy po zrealizowaniu Gwarancji będącej zabezpieczeniem niniejszej
Umowy Kredytu. Zakres upoważnienia Banku obejmuje prawo Banku do podejmowania, w imieniu BGK, wszelkich czynności
mających na celu dochodzenie roszczeń BGK względem Kredytobiorcy z tytułu realizacji danej Gwarancji, a w szczególności do
podjęcia działań skutkujących zawarciem ugody, restrukturyzacją zadłużenia lub innym dobrowolnym zaspokojeniem roszczeń BGK,
a także do reprezentowania BGK w postępowaniu zmierzającym do uzyskania tytułu wykonawczego, a także do złożenia wniosku o
wszczęcie egzekucji oraz udziału i podejmowania czynności w postępowaniu egzekucyjnym, do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, zgłoszenia wierzytelności i reprezentowania BGK w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, a także
do zbycia wierzytelności.
Dochodzenie roszczeń w imieniu BGK będzie prowadzone przez Bank równolegle z działaniami Banku mającymi na celu dochodzenie
roszczeń własnych Banku z tytułu niniejszej Umowy, które nie zostały spłacone wskutek realizacji Gwarancji udzielonej przez BGK.
Wszystkie kwoty, które po zrealizowaniu Gwarancji przez BGK będą wpłacane tytułem spłaty wierzytelności Banku lub wierzytelności BGK,
zarówno przez Kredytobiorcę, osoby trzecie w imieniu Kredytobiorcy, jak i przez organy egzekucyjne będą przez Bank i BGK dzielone
pomiędzy Bank i BGK proporcjonalnie do udziału (bez odsetek, kosztów i innych należności ubocznych) obu wierzytelności w wierzytelności
ogółem Banku i BGK względem Kredytobiorcy. Rozdzielone na Bank i BGK kwoty każdy z Banków zaliczy na spłatę swojej wierzytelności,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Banku. Kredytobiorca spłacając wierzytelność Banku i BGK zobowiązuje się nie dokonywać
uprzywilejowania żadnego z tych banków poprzez wskazanie pierwszeństwa któregokolwiek z nich w zaspokojeniu się z danej spłaty.
Dokonanie jakiegokolwiek uprzywilejowania nie wywiera żadnych skutków prawnych i pozostaje bez wpływu na powyższy sposób
rozliczania spłacanych kwot należnych od Kredytobiorcy.
Kredytobiorca wyraża zgodę na powyższy sposób rozliczania spłat i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Banku i BGK z tytułu
zastosowanego sposobu rozliczeń kwot uzyskanych z tytułów wykonawczych uzyskanych przez te Banki, w tym w szczególności roszczenia
o ograniczenie egzekucji prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przez Bank i BGK.
Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu Gwarancji spłaty Kredytu, BGK wstępuje, z
chwilą zapłaty, w prawa Banku do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do zabezpieczeń, zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn.
zm.) oraz art. 421l ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą bankową dotyczących Gwarancji do NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW.
Kredytobiorca oświadcza, że upoważnia Bank do przekazywania BGK danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez BGK danych osobowych Kredytobiorcy,
obejmujących dane wymienione we Wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, dla celów związanych z udzieleniem i obsługą Gwarancji.

§9.
1. Kwota udzielonego Kredytu podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej.
2. Oprocentowanie Kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed
zawarciem Umowy w pierwszym okresie kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, notowanej na dwa
dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych 6- miesięcznych okresów kredytowania (ale nie wcześniej niż w dniu spłaty), powiększonej
o marżę Banku w wysokości ….. p.p.
3. Oprocentowanie Kredytu jest stałe w okresach kredytowania odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej.
4. W dniu zawarcia niniejszej Umowy oprocentowanie Kredytu wynosi ……… % w stosunku rocznym.
5. W przypadku zmiany stawki WIBOR obowiązującej w kolejnym 6-miesięcznym okresie kredytowania, BOŚ S.A. ustali nowy harmonogram
spłat i doręczy go niezwłocznie Kredytobiorcy [i Poręczycielom, poręczającym spłatę Kredytu]* osobiście lub listem zwykłym,
z zastrzeżeniem ust. 6.
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6. Dłużnicy Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu inni niż Poręczyciele nie są informowani przez Bank o zmianie wysokości stopy
procentowej.
7. W przypadku braku akceptacji zmiany oprocentowania Kredytu, Kredytobiorcy przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia nowego
harmonogramu, prawo do wypowiedzenia Umowy Kredytu, zgodnie z trybem określonym w § 14. Niewypowiedzenie Umowy Kredytu
w podanym terminie oznacza zaakceptowanie zmiany stopy procentowej.
8. Maksymalna wysokość odsetek naliczonych od kwoty Kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych, ogłaszanych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski". (odsetki maksymalne).
9. Jeżeli wysokość odsetek naliczonych od kwoty Kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, Bankowi należą się odsetki
maksymalne.
10. Odsetki od wykorzystanego Kredytu Bank pobiera w terminach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym integralną część Umowy
Kredytu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono Kredyt, przy czym w pierwszym okresie
obrachunkowym naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia uruchomienia Kredytu. W przypadku, gdy ostateczna spłata Kredytu przypada w
ciągu okresu obrachunkowego (odsetkowego), odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia ostatecznej spłaty Kredytu pobierane
są łącznie ze spłatą wykorzystanego Kredytu.
11. Jeżeli Kredyt spłacany jest w malejących ratach kapitałowo – odsetkowych odsetki naliczane są za rzeczywisty okres wykorzystania Kredytu
i liczone są od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty (przyjmuje się, że rok liczy 365)./ Jeżeli
Kredyt spłacany jest w równych ratach kapitałowo – odsetkowych (annuitetowych), za okres odsetkowy przyjmuje się miesiąc (30 dni), a
odsetki naliczane są od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty (przyjmuje się, że rok liczy 360
dni)./*
§10.
1. Kredyt spłacany jest z Rachunku Kredytobiorcy, wskazanego w załączniku do Umowy, w terminach i kwotach określonych
w harmonogramie spłat, stanowiącym integralną część Umowy Kredytu. W dniu zawarcia Umowy Bank przekazuje Kredytobiorcy wstępny
harmonogram spłat. Ostateczny harmonogram spłat Bank przekaże Kredytobiorcy po uruchomieniu Kredytu.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się zapewniać na Rachunku Kredytobiorcy środki na spłatę rat odsetkowych i kapitałowo-odsetkowych Kredytu,
w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat.
3. Kredytobiorcy przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnego harmonogramu podczas całego okresu trwania Umowy.
4. Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym wskazanym w harmonogramie spłat, o którym mowa w ust. 1. Rachunek
kredytowy wskazany w harmonogramie spłat nie służy do spłaty Kredytu.
§11.
1. Kredytobiorca może spłacić Kredyt w części lub całości przed terminem określonym w Umowie.
2. Wcześniejsza spłata Kredytu spłacanego z Rachunku Kredytobiorcy możliwa jest poprzez złożenie przez Kredytobiorcę dyspozycji przelewu
na odpowiednią kwotę na rachunek kredytowy, o którym mowa w § 10 ust. 4.
3. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu dokonywanej na rachunek kredytowy, o którym mowa w § 10 ust. 4, środki wpłacone przez
Kredytobiorcę na ten rachunek rozliczane są zgodnie z postanowieniami ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W przypadku dokonania wcześniejszej częściowej spłaty w wysokości niższej lub równej najbliższej racie kapitałowo-odsetkowej wpłata ta
przeznaczana jest na spłatę najbliższej raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku wpłaty kwoty wyższej niż najbliższa rata kapitałowoodsetkowa wpłata ta zostaje przeznaczona na spłatę najbliższej raty kapitałowo-odsetkowej, a kwota nadwyżki przeznaczana jest na spłatę
pozostałej kwoty Kredytu, pomniejszając kapitał pozostający do spłaty.
5. W przypadkach opisanych w ust. 2 i 3, dla Kredytu spłacanego w równych ratach kapitałowo – odsetkowych (annuitetowych) wcześniejsza
częściowa spłata rozliczana jest w terminie płatności najbliższej raty kapitałowo odsetkowej (zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu
udzielonego Kredytu następuje w dniu płatności najbliższej raty kapitałowo – odsetkowej). Bank dokonuje korekty należnych odsetek za
okres od dnia wpłaty środków na rachunek kredytowy, o którym mowa w § 10 ust. 4, do dnia rozliczenia spłaty - zaliczając je na poczet
spłaty Kredytu.
6. Po dokonaniu wcześniejszej częściowej spłaty Bank sporządza i doręcza Kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty, z uwzględnieniem
obniżonego całkowitego kosztu Kredytu. Harmonogram sporządzany jest z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania i ze
zmniejszeniem wysokości rat, chyba że Kredytobiorca złoży odrębną dyspozycję.
7. Wcześniejsza spłata części Kredytu nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
8. Od wcześniejszej spłaty Kredytu Bank nie pobiera prowizji rekompensacyjnej.
9. W przypadku wcześniejszej spłaty całości Kredytu Bank rozliczy się z Kredytobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty Kredytu.
10. Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz prowizji za okres po całkowitej spłacie Kredytu. Prowizje pobrane
wcześniej za okres po całkowitej spłacie Kredytu podlegają zwrotowi.
11. W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu lub częściowej spłaty Kredytu z dyspozycją skrócenia okresu kredytowania, Bank
dokona wyliczenia kosztów kredytu, o które ulegnie obniżeniu całkowity koszt Kredytu (w tym prowizji za udzielenie Kredytu) i zwróci je
Kredytobiorcy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas
obowiązywania Umowy Kredytu. Bank dokona wyliczenia kwoty kosztów Kredytu, o które ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu, metodą
liniową, co oznacza, że całkowity koszt Kredytu ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres obowiązywania
Umowy kredytu.
§12.
1. Otrzymane przez Bank z WFOŚiGW środki Dotacji przyznanej Beneficjentowi przeznaczone zostaną na spłatę kapitału Kredytu i zmniejszą
zadłużenie Kredytobiorcy z tytułu Kredytu o wypłaconą przez WFOŚiGW kwotę Dotacji.
2. Bank przeleje środki Dotacji otrzymane z WFOŚiGW na rachunek kredytowy, o którym mowa w § 10 ust. 4, w ciągu 2 dni roboczych od ich
wpływu na rachunek Banku, z zastrzeżeniem ust. 3 -5.
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3. Jeżeli przekazana przez WFOŚiGW Dotacja będzie przekraczała kwotę kapitału Kredytu, jaka pozostała do spłaty, Bank - w terminie
określonym w ust. 2- przeleje na rachunek kredytowy część przekazanej Dotacji równą tej kwocie, celem całkowitej spłaty kapitału Kredytu.
Pozostała część przekazanej Dotacji (nadwyżka) zostanie przekazana przez Bank, w tym samym terminie, z rachunku Banku na rachunek
wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 5.
4. Jeżeli rachunek kredytowy będzie zamknięty, Dotacja zostanie przekazana przez Bank, w terminie określonym w ust. 2, z rachunku Banku
na rachunek wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 5.
5. Do wypłaty Dotacji lub jej części w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Beneficjent wskazuje:
Rachunek Kredytobiorcy ………………………………….., prowadzony przez Bank. /*
rachunek nr …………………………………………prowadzony przez bank: …………………………../*
Postanowienia Umowy dotyczące wskazania rachunku do wypłaty Dotacji w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 pozostają w mocy
również po rozwiązaniu Umowy, jeżeli nastąpiło ono przed wypłatą Dotacji.
6. W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Beneficjenta zgodnie z ust. 3 - 5 jest zamknięty lub jego numer jest nieprawidłowy, lub gdy
istnieje przesłanka uniemożliwiająca zaksięgowanie Dotacji, Bank, w terminie określonym w ust. 2, zwróci nadwyżkę przekazanej Dotacji lub
Dotację na rachunek właściwego WFOŚiGW, z którego nastąpiła wypłata Dotacji, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy rachunek wskazany
przez Beneficjenta jest prowadzony w innym banku, wówczas wyżej wskazany termin jest liczony od dnia, w którym Bank uzyskał
informacje, że ten rachunek jest zamknięty lub że jego numer jest nieprawidłowy.
7. W przypadku zwrotu przez Bank wypłaconych przez WFOŚiGW środków z powodu niemożliwości przekazania ich Beneficjentowi,
Beneficjent niezwłocznie wskaże WFOŚiGW nowy numer rachunku bankowego właściwy do wypłaty Dotacji.
8. Zasady i warunki przyznania oraz wypłaty Dotacji określa Umowa Dotacji zawarta między Beneficjentem a WFOŚiGW.
9. W przypadku niespełnienia warunków wypłaty Dotacji i nieotrzymania Dotacji Kredytobiorca będzie zobowiązany spłacić cały wykorzystany
Kredyt, zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.
10. Po dokonaniu spłaty części Kredytu ze środków z Dotacji, Bank sporządza i doręcza Kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty z
uwzględnieniem obniżonego całkowitego kosztu Kredytu. Harmonogram sporządzany jest z zachowaniem dotychczasowego okresu
kredytowania i ze zmniejszeniem wysokości rat, chyba że Kredytobiorca złoży inną dyspozycję.
11. W przypadku całkowitej spłaty Kredytu ze środków z Dotacji postanowienia § 11 ust 9 - 12 stosuje się odpowiednio.
§13.
Spłaty należności Banku z tytułu Umowy Bank zalicza według poniższej kolejności na:
1) koszty windykacji,
2) prowizje i opłaty bankowe,
3) odsetki od kapitału przeterminowanego Kredytu, naliczone od dnia jego powstania do dnia spłaty,
4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe,
5) kapitał Kredytu.
§14.
1. Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od daty złożenia w Banku lub daty nadania w
urzędzie pocztowym pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
2. W okresie wypowiedzenia Bank nie dokonuje wypłat środków z Kredytu.
3. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia, Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia, pod rygorem
przystąpienia Banku do dochodzenia swoich wierzytelności z prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i majątku Kredytobiorcy.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu przed wypłatą Kredytu, Bank przekaże informację o wypowiedzeniu
do WFOŚiGW. Wpływ wypowiedzenia Umowy Kredytu na prawa wynikające z Umowy Dotacji określa Umowa Dotacji. Wypowiedzenie i
rozwiązanie Umowy Kredytu:
1)
skutkuje anulowaniem przez WFOŚiGW Wniosku o Dotację, jeżeli Umowa Dotacji nie została jeszcze zawarta,
2)
może skutkować wypowiedzeniem przez WFOŚiGW Umowy Dotacji ze skutkiem natychmiastowym.
§15.
1. Bank może obniżyć kwotę przyznanego Kredytu albo wypowiedzieć Umowę lub jej część i zażądać spłaty części lub całości Kredytu w
przypadku:
1) stwierdzenia, że przedkładane przez Kredytobiorcę dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
2) utraty lub pogorszenia zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę,
3) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu wraz z odsetkami, w szczególności z powodu istotnego pogorszenia się sytuacji ekonomicznofinansowej lub stanu majątkowego Kredytobiorcy lub utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej,
4) nieterminowego regulowania należności bankowych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy,
5) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1,
6) istotnego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i nieustanowienia dodatkowego zabezpieczenia zgodnie z § 16
ust. 7,
7) niewywiązywania się Kredytobiorcy z obowiązków wynikających z Umowy,
8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innego/innych wierzyciela/wierzycieli,
9) zagrożenia upadłością Kredytobiorcy,
10) gdy obowiązek rozwiązania Umowy wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu,,.
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy okres
wypowiedzenia wynosi 7 dni.
2. Wypowiedzenia Umowy Kredytu Bank dokonuje na piśmie, wzywając Kredytobiorcę do spłaty Kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi
należnościami Banku.
3. Wypowiedzenie Umowy przesyłane jest do wiadomości Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia
wierzytelności Banku wynikających z Umowy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
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4. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia, Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia, pod rygorem
przystąpienia Banku do dochodzenia swoich wierzytelności z prawnych zabezpieczeń spłaty Kredytu i majątku Kredytobiorcy.
5. W przypadku niespłacenia wymagalnych wierzytelności, Kredytobiorca wyraża zgodę na wykonywanie działań windykacyjnych także przez
osoby trzecie, inne niż Bank, działające w imieniu i na zlecenie Banku.
6. W przypadku zlecenia przez Bank prowadzenia windykacji wymagalnych należności podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej z
takim podmiotem umowy, Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę na przekazanie przez Bank takiemu podmiotowi informacji, w tym
objętych tajemnicą bankową, które umożliwią prowadzenie skutecznych działań windykacyjnych wobec Kredytobiorcy.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu przed wypłatą Kredytu, Bank przekaże informację o wypowiedzeniu do WFOŚiGW.
Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Kredytu:
1)
skutkuje anulowaniem przez WFOŚiGW Wniosku o Dotację, jeżeli Umowa Dotacji nie została jeszcze zawarta,
2)
może skutkować wypowiedzeniem przez WFOŚiGW Umowy Dotacji ze skutkiem natychmiastowym.
§16.
1. Niespłacone w terminie określonym w niniejszej Umowie lub następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wierzytelności Banku z
tytułu Umowy traktowane są jako zadłużenie przeterminowane, w tym kwota kapitału / rata kapitałowa, jako kapitał przeterminowany.
2. Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera w stosunku rocznym odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.
Odsetki są naliczane od kwoty należności przeterminowanych w danym okresie, poczynając od następnego dnia po terminie płatności
wynikającym z Umowy.
3. Na dzień podpisania niniejszej Umowy stopa procentowa zadłużenia przeterminowanego wynosi ……… % w stosunku rocznym. Roczna
stopa procentowa zadłużenia przeterminowanego ulega zmianie z dniem wejścia w życie zmiany wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie, ogłaszanych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
4. W przypadku niespłacenia należności Banku z tytułu udzielonego Kredytu w terminach określonych w niniejszej umowie Kredytobiorca
upoważnia Bank do obciążenia Rachunku Kredytobiorcy wskazanego w § 10 ust. 1 kwotą do wysokości niespłaconych należności Banku.
5. W przypadku braku środków na Rachunku Kredytobiorcy wymienionym w § 12 ust. 1 Kredytobiorca upoważnia Bank do spłaty należności z
pierwszych wpływów na ten rachunek niezależnie od dyspozycji Kredytobiorcy i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów
egzekucyjnych/wykonawczych.
6. Bank powiadomi niezwłocznie na piśmie wszystkie osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli
Kredytobiorca opóźni się ze spłatą jakiejkolwiek wierzytelności na rzecz Banku wynikającej z Umowy.
7. W przypadku, gdy opóźnienie w spłacie wyniesie 2 miesiące, a kwota zaległości jest wyższa niż ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa lub
odsetkowa Bank może wzywać Kredytobiorcę do przedstawienia aktualnych dokumentów dotyczących źródeł i wysokości dochodów,
dokonać ponownej oceny zdolności kredytowej, i podjąć decyzję w sprawie żądania ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty
Kredytu lub wypowiedzenia Umowy.
§17.
1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego Bank może podejmować następujące czynności wobec Kredytobiorcy w celu
poinformowania o powstałym zadłużeniu przeterminowanym oraz odzyskania należności.:
1) wysyłanie przesyłek listowych (zawiadomień, monitów),
2) wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy,
3) przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
4) przeprowadzanie wizyt.
2. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, w odstępach czasowych umożliwiających dokonanie przez Kredytobiorcę
niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na poczet spłaty zadłużenia przeterminowanego.
3. Spłata zadłużenia przeterminowanego spowoduje, że kolejne czynności, o których mowa w ust. 1, nie będą wykonywane.
4. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank pobiera odsetki w wysokości określonej
w § 16 ust. 2 od całości zadłużenia przeterminowanego (tj. kapitału przeterminowanego, odsetek, należnych Bankowi prowizji i opłat
bankowych, oraz innych należności Banku).
5. Odsetki w wysokości określonej w ust. 4 i w §16 ust. 2 naliczane są do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego.
§18.
1. Kredytobiorca może, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W tym celu Kredytobiorca:
1) przed upływem tego terminu składa w Banku lub wysyła listem poleconym na adres Banku Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
kredytu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy,
2) po złożeniu Oświadczenia, o odstąpieniu od Umowy Kredytu niezwłocznie zwraca Bankowi kwotę wypłaconego kredytu wraz
z odsetkami za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia spłaty Kredytu. Odsetki, przy założeniu jednorazowej wypłaty całej kwoty Kredytu
wynoszą ….. złotych dziennie,
3) zwrot Kredytu, o którym mowa w pkt 2 powinien nastąpić nie później niż 30 dnia po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Kredytu.
2. W przypadku odstąpienia przez Kredytobiorcę od Umowy w trybie określonym w ust. 1, Bank dokonuje rozliczenia z Kredytobiorcą
w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy i niezwłocznie zwraca poniesione przez Kredytobiorcę koszty udzielonego kredytu,
z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.
3. Kredytobiorca oświadcza, że otrzymał wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1.
4. Bank odstępuje od Umowy i odmawia uruchomienia Kredytu, jeżeli przed uruchomieniem kredytu:
1) zaszły okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisania Umowy, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty Kredytu,
2) Kredytobiorca naruszył warunki Umowy,
3) Kredytobiorca lub inna osoba będąca dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy zmarła,
w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Bank wiadomości o zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej.
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy, Bank przekaże informację o odstąpieniu od Umowy Kredytu do
WFOŚiGW. Odstąpienie od umowy Kredytu:
1) skutkuje anulowaniem przez WFOSGW Wniosku o Dotację, jeżeli Umowa Dotacji nie została jeszcze zawarta,
2) może skutkować wypowiedzeniem przez WFOŚiGW Umowy Dotacji ze skutkiem natychmiastowym.
§19.
Dodatkowe postanowienia Umowy:
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) korzystania z Kredytu na warunkach określonych w niniejszej Umowie i zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami w
oznaczonych terminach spłaty,
2) przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących Kredytu przez okres nie krótszy niż 7 lat liczonych od dnia złożenia Wniosku o
Dotację. Wymóg obowiązuje nawet w przypadku całkowitej spłaty Kredytu.
3) niezwłocznego poinformowania Banku o każdej zmianie: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości,
adresu e-mail, miejsca pracy, sytuacji ekonomiczno-finansowej w sposób mogący istotnie wpływać na terminowość regulowania
zobowiązań wobec Banku, pod rygorem odpowiedzialności za szkody powstałe dla Banku z powodu nie ujawnienia tych zmian.
3. Kredytobiorca oświadcza, że upoważnia Bank Ochrony Środowiska S.A. do przekazywania NFOŚiGW, WFOŚiGW, Krajowej Izbie
Rozliczeniowej (KIR) i organom kontroli państwowej danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez NFOŚiGW, WFOŚiGW, KIR i organy kontroli państwowej
danych osobowych Kredytobiorcy, obejmujących dane wymienione we Wniosku o Kredyt, dla celów związanych z: podjęciem decyzji o
przyznaniu Dotacji, wypłatą Dotacji, zwrotem Dotacji, kontrolą realizacji Przedsięwzięcia oraz kontrolą realizacji postanowień Umowy
zawartej przez Bank, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze.
1.
2.

1.

2.
3.

§20.
W przypadku gdy:
1) Kredytobiorca nie zrealizuje Przedsięwzięcia w terminie 18 miesięcy od daty złożenia Wniosku o Dotację lub
2) nie przedłoży w WFOŚiGW, w terminie 90 dni od upływu terminu na realizację Przedsięwzięcia, rozliczenia Przedsięwzięcia, tj.
Wniosku o płatność, lub
3) Dotacja nie zostanie przez WFOŚiGW przekazana do Banku z innego powodu,
marża Banku, o której mowa w § 9 ust. 2, ulega podwyższeniu o 1 p.p. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank
powziął informację o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 1-3, albo od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin na rozliczenie Przedsięwzięcia, do końca okresu kredytowania.
Zmiana wysokości marży Banku, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Kredytu.
Bank zawiadomi Kredytobiorcę o zmianie marży w sposób wskazany w § 9 ust 5 Umowy.

§21.
1. Uzupełnienie lub zmiana Umowy, za zgodą obu Stron, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z
wyjątkiem zmiany oprocentowania, w tym zmiany oprocentowania przeterminowanego oraz zmiany Taryfy.
2. Informację o zmianach warunków Bank będzie przesyłał na adres wskazany we Wniosku.
3. Za wykonywanie czynności dodatkowych związanych z obsługą Kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie,
stanowiącej wzorzec Umowy Kredytu w zakresie ustalania ceny za czynności w niej wymienione.
4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawki opłaty lub prowizji określonej w Taryfie, nie częściej niż dwa razy w roku, w przypadku
zaistnienia, licząc od dnia ostatniej zmiany tej stawki opłaty lub prowizji, przynajmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn:
1) wzrostu cen ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika zmiany cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
3) zmiany którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1 punktu
procentowego,
4) zmiany stawki WIBOR 6M, o co najmniej 0,1 punktu procentowego,
5) zmiany ponoszonych przez Bank kosztów energii, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych lub opłat stosowanych przez inne banki lub
instytucje, z pomocą których Bank wykonuje czynności bankowe, jeśli wpływają one na koszt obsługi produktów lub świadczenia usług,
których dotyczy opłata lub prowizja, o co najmniej 1%,
przy czym procentowy poziom zmiany stawki opłaty lub prowizji nie może być wyższy niż 10-krotność procentowego poziomu faktycznej
zmiany, wynikającego bezpośrednio z jednej z przyczyn, o których mowa w pkt 1-5, której poziom zmiany był najwyższy.
5. Ponadto Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa, regulujących sektor bankowy lub świadczenie usług bankowych,
2) wydania lub zmiany wytycznych, zaleceń, rekomendacji, dobrych praktyk lub decyzji instytucji nadzorczych,
3) konieczności dostosowania Taryfy do wymogów związanych z ochroną konsumentów,
przy czym zmiana każdej stawki opłaty lub prowizji nie może być wyższa niż faktyczny wzrost kosztów obsługi produktów lub świadczenia
usług, których dotyczy dana opłata lub prowizja, wynikający z jednej z przyczyn, o których mowa w pkt. 1-3.
6. Jeśli od ostatniej zmiany stawki opłaty lub prowizji upłynął okres dłuższy niż 24 miesiące, przyjmuje się, że ostatnia zmiana nastąpiła 24
miesiące temu.
7. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stawki opłaty lub prowizji za czynności, za które dotychczas nie pobierał opłaty lub prowizji,
przy czym wysokość opłaty lub prowizji Bank określa z uwzględnieniem poziomu ponoszonych kosztów, stopnia pracochłonności oraz
poziomu opłat lub prowizji pobieranych za daną czynność przez inne banki.
8. Zasady zmiany opłat i prowizji, o których mowa powyżej, nie dotyczą sytuacji, gdy dotychczasowa opłata lub prowizja była opłatą lub
prowizją promocyjną. W przypadku opłat lub prowizji promocyjnych, warunki zmiany określane są odrębnie.
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9. W przypadku podwyższenia cen za czynności wymienione w Taryfie lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat Bank doręcza Kredytobiorcy
osobiście lub w formie listowej na adres korespondencyjny nowy wyciąg z Taryfy.
§22.
1. Rzeczywista roczna stopa procentowa na dzień zawarcia Umowy wynosi ……., przy założeniu że cała kwota Kredytu zostanie wypłacona
a oprocentowanie Kredytu nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania Umowy.
2. Prowizja przygotowawcza wynosi .......% przyznanego Kredytu, tj. ............. zł.
3. Suma należnych Bankowi odsetek za okres kredytowania wynosi …….. zł., przy założeniu, że cała kwota Kredytu zostanie wypłacona
a oprocentowanie Kredytu nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania Umowy.
4. Suma kosztów dodatkowych wynosi …….. zł, w tym:
1) opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego wynosi …………. zł
2) składka z tytułu ubezpieczenia na życie kredytobiorcy (za przewidywany okres ubezpieczenia) wynosi …………. zł.
3) ………………………..……
5. Koszt ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia Kredytu wynosi ……….. zł.
6. Całkowity koszt Kredytu (suma kwot z ust. 2-5) wynosi: ……….. zł., przy założeniu, że cała kwota Kredytu zostanie wypłacona
a oprocentowanie Kredytu nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania Umowy.
7. Całkowita kwota Kredytu wynosi: …… zł.
8. Całkowita kwota do zapłaty (suma kwot z ust.6 i 7) wynosi: ……..zł., przy założeniu, że oprocentowanie Kredytu nie ulegnie zmianie w
całym okresie obowiązywania Umowy.
§23.
1. Bank informuje o możliwości udostępnienia informacji gospodarczej o zobowiązaniach Kredytobiorcy i innych dotyczących Kredytobiorcy
informacji stanowiących tajemnicę bankową:
1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie,
2) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, w tym:
a) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – (aktualny adres Biura Obsługi Klienta BIK znajduje się na stronie
www.bik.pl),
b) do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie.
2. Bank może przekazać do biura, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informację gospodarczą dotyczącą Kredytobiorcy oraz jego zobowiązania
albo zobowiązań związanych z dokonywaniem czynności bankowych, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu umowy zawartej przez Kredytobiorcę z Bankiem,
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co
najmniej 60 dni;
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do
doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty,
zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
3. Instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą udostępniać zgromadzone informacje:
1) bankom – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem
czynności bankowych,
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacje o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach
rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzieleniem kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych i poręczeń,
3) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków – informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów
związanych z wykonywaniem czynności bankowych,
4) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie.
4. Kredytobiorca wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i ust. 3 pkt.1 i 2, w zakresie przewidzianym przepisami Prawa bankowego oraz innych ustaw, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od
wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Kredytobiorcy oraz jego
zobowiązań, a w szczególności wyraża zgodę na udostępnienie przez Bank tych informacji podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2 oraz na
udostępnienie ich przez te podmioty w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
§24.
Bank na zasadach określonych w ustawie – Prawo bankowe może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz
sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:
1) umowę przelewu wierzytelności przysługujących Bankowi na podstawie Umowy,
2) umowę o subpartycypację, obejmującą wierzytelności przysługujące Bankowi na podstawie Umowy.
§25.
1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Kredytobiorca oświadcza, że zostały mu udzielone wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy
oraz postanowień zawartych w Umowie.
§26.
Kredytobiorca może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września
2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, poprzez zwrócenie się do:
1) Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl);
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2) Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp);
3) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc) – w okresie, w którym
Arbiter posiada status podmiotu uprawnionego w rozumieniu ww. ustawy.
§27.
1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w następujący sposób:
1) osobiście – w każdej Placówce Banku, składając reklamację ustnie do protokołu lub na piśmie,
2) listownie – poprzez wysłanie reklamacji na adres dowolnej Placówki Banku,
3) telefonicznie – na udostępnione przez Bank numery telefonów,
4) elektronicznie – po zalogowaniu się Klienta do systemu bankowości elektronicznej lub z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na Stronie internetowej.
2. Adresy Placówek Banku podane są na Stronie internetowej. Numery telefonów, pod którymi można składać reklamacje, podane są na
Stronie internetowej oraz w Placówkach Banku.
3. Bank udziela odpowiedzi w sposób uzgodniony z Klientem w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku szczególnie
skomplikowanym termin rozpatrywania reklamacji może być wydłużony, ale nie więcej niż do 60 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Szczegółowy tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji został określony w Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji
w Banku Ochrony Środowiska S.A., które są dostępne w każdej Placówce Banku oraz na Stronie internetowej.
§28.
1. Kredytobiorca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy:
1) Bank przekazał na wniosek Kredytobiorcy bezpłatny projekt umowy o Kredyt zawierający dane Kredytobiorcy i Banku oraz warunki na
jakich Kredyt miał być udzielony] */ [nie wnioskował o przekazanie przez Bank bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki]*,
2) Bank udzielił Kredytobiorcy wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy oraz postanowień
zawartych w Umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy,
3) Bank zapewnił Kredytobiorcy odpowiedni czas na zapoznanie się z warunkami Umowy oraz na analizę jej warunków,
4) Bank poinformował Kredytobiorcę o ryzyku zmiennej stopy procentowej, tj. o ryzyku zmiany oprocentowania kredytu w przypadku
zmiany stawki WIBOR oraz ryzyku spadku wartości zabezpieczenia i udzielił wyjaśnień w tym zakresie.
2. Kredytobiorca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy doręczono mu:
1) wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji BOŚ S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Klientów pionu detalicznego,
2) wzór Umowy Kredytu,
3) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy,
4) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
stanowiące integralną część niniejszej Umowy, zapoznał się z ich treścią i przyjmuje do stosowania postanowienia w nich zawarte.
3. Kredytobiorca oświadcza, że jest mu w pełni znane ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej, według której oprocentowany jest
zaciągnięty Kredyt. Kredytobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na ponoszenie ww. ryzyka i jest świadomy jego ponoszenia.
4. Kredytobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
§29.
1. Dla powstałych stosunków kredytowych pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem właściwe jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie ogólne przepisy prawne – w tym m.in. ustawa Prawo bankowe,
Ustawa o kredycie konsumenckimi Kodeks cywilny.
§30.
1. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
2. Umowa obowiązuje do dnia spłaty przez Kredytobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
........................................................................

...............................................................
(stempel firmowy i podpisy za Bank)

(podpis Kredytobiorcy/Kredytobiorców)

Potwierdzam własnoręczność podpisu Kredytobiorcy/ Kredytobiorców
.............................................................................................
(data, podpis i stempel)
*/ niepotrzebne skreślić
Lista załączników do Umowy :
1. Oświadczenie Kredytobiorcy o odstąpieniu od Umowy Kredytu (wzór)
2. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
3. Informacja o Rachunku Kredytobiorcy (do wypłaty i spłaty) i Pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na
Rachunku Kredytobiorcy
4. Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji BOŚ S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Klientów pionu detalicznego
.
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