Ogólne Warunki Kredytu Gotówkowego TF Banku
przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny
kredytobiorcy
Pojęcia użyte w niniejszym dokuemcie oznaczają:
Bank - TF Bank AB (Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w 501 10
Boras, Box 947, Szwecja, wpisaną do rejestru Bolagsverket prowadzonego
przez Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek pod numerem rejestracyjnym 556158-1041,
kapitał zakładowy 5 000 000 koron szwedzkich (opłacony w całości) prowadzącą
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Oddział w Polsce
z siedzibą w Gdańsku (80-244), przy Al. Grunwaldzkiej nr 103 A, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000533349, REGON 360401941, NIP 2040004608, adres do korespondencji:
TF Bank AB (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Al. Grunwaldzka 103A, 80- 244 Gdańsk
Umowa lub Umową o Kredyt – umowa zawierana pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą
określonym w umowie o kredyt konymencki
Kredyt – kredyt konsumencki udzielony przez Bank kredytobiorcy
§1.[Kredyt] Bank udziela Kredytobiorcy kredytu konsumenckiego, a Kredytobiorca
zobowiązuje się do korzystania z Kredytu na warunkach określonych w Umowie,
zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach
spłaty oraz do zapłaty przewidzianych w Umowie opłat i prowizji.
§2.[Rodzaj kredytu] Kredyt jest kredytem gotówkowym przeznaczonym na dowolny
cel konsumpcyjny Kredytobiorcy, który jest beneficjentem rzeczywistym kredytu.
§3. [Parametry Kredytu] Kredyt zostaje udzielony na zasadach i w wysokości
określanych indywidualnie dla każdego kredytobiorcy w umowie zwanych
Parametrami Kredytu. Parametry kredytu mogą różnić się pomiędzy kredytobiorcami
następującymi wartościami: Całkowitą Kwotą Kredytu, Czasem Obowiązywania
Umowy, Kwotą odsetek od kredytu, Wysokością raty kredytu, Całkowitym kosztem
kredytu, Prowizją za udzielenie kredytu, Całkowitą kwotą do zapłaty przez
Kredytobiorcę
§4. [Założenia] RRSO oraz Całkowita Kwota do Zapłaty przez Kredytobiorcę, o których mowa w
umowie, obliczane są według następujących założeń:

1) Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Bank
i Kredytobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach
określonych w Umowie; Odsetki od Kredytu wyniosą określoną na dzień zawarcia
umowy wartość i nie ulegną zmianie przez cały Czas Obowiązywania Umowy;
Kredytobiorca będzie ponosić jedynie przewidziane w Umowie opłaty i prowizje
związane z udzieleniem i obsługą Kredytu i nie będą podejmowane dodatkowe
czynności objęte opłatami lub prowizjami, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji
zawartej w Umowie;
2) miesięczne raty Kredytu nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych
odstępach czasu; datą początkową jest data wypłaty Kredytu; odstępy czasu między
datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy
czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie
lub dwanaście równych miesięcy; równy miesiąc ma 30,41666 dni; wynik obliczeń
podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym
jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest
mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę
poprzedzającą zwiększa się o 1.
§5. [Odsetki] 1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej Stopy Oprocentowania
Kredytu stanowiącej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych w stosunku
rocznym (Odsetki od Kredytu); odsetki ustawowe są równe sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Stopa Oprocentowania
Kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego w wysokości i w sposób odpowiadający tej zmianie. Zmiana Stopy
Oprocentowania Kredytu jest skuteczna od chwili zmiany stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego. Bank informuje Kredytobiorcę na trwałym nośniku
o wystąpieniu takiej zmiany.
2. Jeżeli Stopa Oprocentowania Kredytu przekroczy wysokość odsetek maksymalnych
określonych w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego lub innych przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, od dnia wejścia w życie zmienionego oprocentowania
maksymalnego Bankowi należą się odsetki maksymalne.
3. Odsetki od Kredytu są naliczane od Całkowitej Kwoty Kredytu oraz Prowizji
za udzielenie Kredytu. Do naliczania Odsetek od Kredytu przyjmuje się, że rok ma 360
dni, a miesiąc 30 dni.
4. Zadłużenie przeterminowane jest oprocentowane według Rocznej stopy
oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowiącej dwukrotność wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym (Odsetki za Opóźnienie);
odsetki ustawowe za opóźnienie są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Roczna stopa oprocentowania
zadłużenia przeterminowanego ulega zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego w wysokości i w sposób odpowiadający tej zmianie.
Zmiana Rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest skuteczna
od chwili zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
5. Jeżeli Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego przekroczy
wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481§21 Kodeksu
cywilnego lub innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, od dnia wejścia

w życie zmienionego oprocentowania maksymalnego Bankowi należą się odsetki
maksymalne za opóźnienie.
6. Odsetki za Opóźnienie są naliczane od zadłużenia przeterminowanego, tj. od każdej
nie zapłaconej w terminie należności Banku, z wyjątkiem: (i) Odsetek od Kredytu
(chyba że zostaną one skapitalizowane w związku z wytoczeniem powództwa) oraz
(ii) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
§6. [Opłaty i prowizje] 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty następujących
opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Kredytu w wysokości wskazanej
w Umowie:
1) Prowizja za udzielenie Kredytu – prowizja za udzielenie Kredytu przez Bank,
obliczona jako kwota stanowiąca określony procent od Całkowitej Kwoty Kredytu;
Prowizja za udzielenie Kredytu jest kredytowana i oprocentowana na zasadach
określonych
w Umowie
i płatna przez Kredytobiorcę
wraz z odsetkami
w miesięcznych ratach przez cały Czas Obowiązywania Umowy jako część raty
Kredytu na rachunek Banku właściwy do spłaty Kredytu w terminach płatności rat
Kredytu;
2) Miesięczna Opłata Operacyjna – opłata za obsługę Kredytu i prowadzenie rachunku
kredytowego Kredytobiorcy przez Bank, obliczona jako stała kwota, płatna przez
Kredytobiorcę co miesiąc przez cały Czas Obowiązywania Umowy jako część raty
Kredytu na rachunek Banku właściwy do spłaty Kredytu w terminach płatności rat
Kredytu (w przypadku, gdy Kredytobiorca zawarł z Bankiem kilka umów o kredyt,
Miesięczna Opłata Operacyjna jest naliczana i pobierana tylko od jednej z nich).
2. Ponadto, Bank pobiera od Kredytobiorcy następujące opłaty i prowizje za dodatkowe
czynności związane z obsługą Kredytu w wysokości określonej w Tabeli Opłat
i Prowizji:
1) Opłata za czynności windykacyjne – opłata za wysłanie do Kredytobiorcy
przez Bank, w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie, pisemnego
wezwania do zapłaty (upomnienia, wezwania, monitu, wypowiedzenia umowy)
obliczona jako
stała
kwota,
doliczana do zadłużenia
z tytułu
Kredytu
i płatna przez Kredytobiorcę na rachunek Banku właściwy do spłaty Kredytu
w terminie płatności najbliższej raty Kredytu; opłata może być pobrana nie częściej niż
dwa razy w miesiącu i tylko od wezwań do zapłaty wysłanych zgodnie z procedurą
określoną w niniejszej Umowie; 2) Opłata za pisemną informację lub zaświadczenie
na temat Kredytu – opłata za przygotowanie i wysłanie przez Bank na wniosek
Kredytobiorcy pisemnej informacji lub zaświadczenia o warunkach Kredytu
i przebiegu spłaty w trakcie trwania Umowy lub po jej zakończeniu (opłata nie dotyczy
harmonogramu spłaty i Zawiadomienia o wysokości raty, za które Bank nie pobiera
żadnych opłat), doliczana do zadłużenia z tytułu Kredytu i płatna przez Kredytobiorcę
na rachunek Banku właściwy do spłaty Kredytu w terminie płatności najbliższej raty
Kredytu, a w przypadku przygotowania i wysłania przez Bank pisemnej informacji
lub zaświadczenia po zakończeniu Umowy w terminie i na rachunek wskazany
przez Bank.
§7. [Forma Umowy] Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej.
§8. [Ocena zdolności kredytowej] Bank przed zawarciem Umowy dokonuje oceny
zdolności kredytowej Kredytobiorcy, w szczególności na podstawie informacji
podanych przez Kredytobiorcę we wniosku o udzielenie kredytu. Do zawarcia Umowy
i wypłaty Kredytu dochodzi w przypadku dokonania przez Bank pozytywnej oceny
zdolności kredytowej Kredytobiorcy; w razie negatywnej oceny, zawarcie Umowy
i wypłata Kredytu nie następuje.
§9. [Identyfikacja i weryfikacja tożsamości] Bank przed zawarciem Umowy
dokonuje identyfikacji i weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z póź. zm.). Do zawarcia Umowy
i wypłaty Kredytu dochodzi w przypadku dokonania przez Bank pozytywnej
identyfikacji i weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy; w razie negatywnej identyfikacji
lub weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy przez Bank Umowa nie dochodzi do skutku.
§10. [Termin i sposób wypłaty Kredytu] Kwota kredytu przeznaczona na dowolny
cel konsumpcyjny Kredytobiorcy w wysokości określonej w Parametrach Kredytu,
zostanie wypłacona przez Bank zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy o uruchomieniu
kredytu (załącznik nr 1 do Umowy), bezpośrednio z rachunku bankowego Banku
w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
§11. [Zasady i terminy spłaty Kredytu] 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty
Całkowitej Kwoty Kredytu oraz Całkowitego Kosztu Kredytu, w tym Odsetek
od Kredytu, przewidzianych w Umowie opłat i prowizji związanych z udzieleniem
i obsługą Kredytu (zwanych dalej łącznie „Spłatą Kredytu”).
2. Spłata Kredytu nastąpi w Czasie Obowiązywania Umowy w miesięcznych ratach
( „ Raty”) płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca przez cały Czas Obowiązywania
Umowy, począwszy od miesiąca wypłaty kredytu, zgodnie z harmonogramem, który
zostanie przekazany Kredytobiorcy w terminie 14-dni po wypłaceniu Kredytu. Odsetki
są płatne miesięcznie wraz z częścią kapitałową Raty; w skład Raty wchodzi także
odpowiednia część opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Kredytu.
3. Spłata Raty Kredytu następuje poprzez jej wpłatę na rachunek podany w umowie
w §3pkt11 4. Dokładna wysokość Raty, zostanie wskazana w Zawiadomieniu, które
Bank prześle Kredytobiorcy w każdym miesiącu, a dodatkowo także w przypadku
zmiany wysokości Raty. Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty Raty w wysokości
wynikającej z ostatniego doręczonego Zawiadomienia, a do czasu otrzymania
pierwszego z nich, w wysokości i terminie wskazanym w Parametrach Kredytu, z tym
zastrzeżeniem, że ostatnia Rata będzie ratą, w ramach której nastąpi całkowite
rozliczenie Kredytu.
4. Spłaty należności Banku są zaliczane w następującej kolejności na poczet: a) opłat
i prowizji, b) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, c) odsetek
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od zadłużenia przeterminowanego (Odsetki za Opóźnienie), d) Odsetek od Kredytu,
e) kapitału, a w ramach danej kategorii na należności najdawniej wymagalne.
5. Za datę zapłaty należności Banku uznaje się dzień wpływu środków na rachunek
bankowy właściwy do Spłaty Kredytu.
6. W okresie obowiązywania Umowy, Kredytobiorca ma prawo do otrzymania,
na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.
§12. [Wypowiedzenie i wygaśnięcie Umowy] 1. Umowa wygasa po spełnieniu
przez obie Strony wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Bank może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, jeżeli: (i) Kredytobiorca
utracił zdolność kredytową; (ii) Kredytobiorca nie dotrzymał warunków udzielenia
Kredytu (jednakże w przypadku, gdy niedotrzymanie przez Kredytobiorcę
warunków udzielenia Kredytu polega na naruszeniu obowiązku terminowej spłaty
Kredytu, Bank może wypowiedzieć Umowę dopiero wówczas, gdy Kredytobiorca
nie zapłacił w terminach określonych w Umowie rat stanowiących łącznie co najmniej
5% Całkowitej Kwoty Kredytu, a takie zadłużenie utrzymuje się co najmniej
przez 1 miesiąc). Termin wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 30 dni, a w razie
zagrożenia upadłością Kredytobiorcy – 7 dni.
3. Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem
trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank lub Kredytobiorcę, Kredytobiorca
zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy do ostatniego
dnia okresu wypowiedzenia.
§13. [Skutki braku płatności] 1. W razie, gdy należności wynikające z Umowy
nie zostaną zapłacone w terminie, Bank nalicza od zadłużenia przeterminowanego
Odsetki za Opóźnienie. Bank nie pobiera innych opłat z tytułu zaległości w spłacie
Kredytu, z wyjątkiem Opłat za czynności windykacyjne. W przypadku gdy łączna
wysokość Opłat za czynności windykacyjne oraz Odsetek za Opóźnienie naliczonych
Kredytobiorcy przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych
za opóźnienie, o których mowa w art. 481§21 Kodeksu cywilnego, obliczonych
od kwoty zaległości w spłacie Kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat
lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek
maksymalnych za opóźnienie.
2. W przypadku niezapłacenia należności w terminie, Bank pobiera Opłaty
za następujące czynności windykacyjne - pisemne wezwania do zapłaty, wysłane
na adres Kredytobiorcy wskazany w Umowie:
1) jednokrotne pisemne wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym nie wcześniej
niż w terminie 10 dni od daty wymagalności spłaty/raty;
2) jednokrotne pisemne wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym nie wcześniej
niż w terminie 25 dni od daty wymagalności spłaty/raty;
3) jednokrotne pisemne wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy
wysłane listem zwykłym nie wcześniej niż w terminie 40 dni od daty wymagalności
spłaty/raty;
4) jednokrotne pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wysłane listem
poleconym nie wcześniej niż w terminie 40 dni od daty wymagalności spłaty/raty
i po spełnieniu pozostałych przesłanek wypowiedzenia, o których mowa w niniejszej
Umowie,
5) jednokrotne przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym
nie wcześniej niż w terminie 50 dni od daty wymagalności spłaty/raty,
z tym zastrzeżeniem, że wezwania do zapłaty, o których mowa powyżej, nie mogą
być wysłane częściej niż dwa razy w miesiącu, a kolejne wezwanie do zapłaty może
być wysłane dopiero po upływie 8 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego
w poprzednim wezwaniu.
3. W razie niezapłacenia należności w terminie, Bank może wypowiedzieć Umowę
w przypadkach wskazanych w Umowie i dochodzić przysługujących mu należności
na drodze postępowania sądowego, a w przypadku uzyskania tytułu wykonawczego
na drodze postępowania egzekucyjnego.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Kredytobiorca może
ponieść następujące koszty związane z sądowym dochodzeniem należności przez Bank
i ich egzekucją:
1) koszty sądowe – w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia na zasadach
i w wysokości określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623),
2) koszty postępowania egzekucyjnego – w zależności od wysokości dochodzonego
roszczenia na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) oraz ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1138 z póź. zm.),
3) koszty zastępstwa procesowego – w zależności od wysokości dochodzonego
roszczenia na zasadach i w wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 z póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 z póź. zm.).
Wysokość kosztów, o których mowa, może ulec zmianie na skutek zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Bank informuje, że może przekazać do biur informacji gospodarczej działających
na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015
z póź. zm.) informację gospodarczą o zobowiązaniach Kredytobiorcy powstałych
z tytułu Umowy w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 tej ustawy oraz
wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: a) zobowiązanie

wobec Banku wynika z Umowy, b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań
Kredytobiorcy wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne
od co najmniej 60 dni, c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem
poleconym albo doręczenia Kredytobiorcy do rąk własnych, na adres Kredytobiorcy,
wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych
do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
6. Bank informuje, że Bank, Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz inne instytucje
i podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z póź. zm.) mogą przetwarzać informacje
stanowiące tajemnicę bankową dotyczące Kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania
wynikającego z Umowy, bez jego zgody, gdy Kredytobiorca nie wykonał zobowiązania
lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego
z Umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni
od poinformowania go przez Bank o zamiarze przetwarzania dotyczących go informacji
stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody.
7. Bank informuje, że w przypadku gdy Kredytobiorca pomimo otrzymania odrębnego
zawiadomienia nie wykona zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy, Bank
jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji objętych
tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 8, prowadzącemu System Bankowy Rejestr i w związku z jego
prowadzeniem będącemu instytucją, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z póź. zm.).
§14. [Odstąpienie od Umowy] 1. Kredytobiorca ma prawo, bez podania przyczyny,
do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin
do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem
złoży pod wskazany w Umowie adres Banku do korespondencji w Polsce oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 2 do Umowy). Dla zachowania terminu
wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia
od Umowy przez Kredytobiorcę, Umowę uważa się za niezawartą.
2. Kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy,
z wyjątkiem Odsetek od Kredytu za okres od dnia wypłaty Kredytu do dnia spłaty
Kredytu.
3. Kredytobiorca zwraca Bankowi niezwłocznie kwotę udostępnionego Kredytu
wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni
od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota Odsetek od Kredytu
należnych od Kredytobiorcy w stosunku dziennym została wskazana w Parametrach
Kredytu.
4. Dniem spłaty Kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi
przez Kredytobiorcę.
5. W razie odstąpienia od Umowy przez Kredytobiorcę, Bankowi nie przysługują żadne
inne opłaty.
§15. [Wcześniejsza spłata] 1. W okresie obowiązywania Umowy Kredytobiorca
jest uprawniony w każdym czasie do spłaty całości lub części Kredytu przed terminem
określonym w Umowie, bez żadnych dodatkowych opłat.
2. Wcześniejsza częściowa spłata Kredytu nie powoduje automatycznego zmniejszenia
Rat ani skrócenia Czasu Obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ustępu ostatniego
niniejszego paragrafu.
3. Wcześniejsza częściowa spłata Kredytu, powoduje, iż: (i) w przypadku, gdy Rata jest
wymagalna, dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet spłaty Raty, zgodnie
z kolejnością wskazaną w niniejszej Umowie, a ewentualna nadpłata będzie
przeznaczona na spłatę kolejnych Rat; (ii) w przypadku, gdy Rata nie jest wymagalna,
dokonana wpłata zostanie zaliczona na poczet spłaty kolejnych Rat.
4. W przypadku wcześniejszej spłaty całości Kredytu Całkowity Koszt Kredytu ulega
obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas trwania Umowy,
chociażby nawet Kredytobiorca poniósł je przed dokonaniem wcześniejszej spłaty.
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu.
5. Całkowite rozliczenie Kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty całości Kredytu
nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dokonania przez Kredytobiorcę wcześniejszej
spłaty Kredytu.
6. Całkowite rozliczenie Kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części Kredytu
nastąpi na koniec okresu kredytowania poprzez pomniejszenie wysokości ostatniej raty
lub skrócenie okresu kredytowania.
§16. [Dane osobowe] 1. Administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest Bank
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny: TF Bank AB
(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk. Dane osobowe
Kredytobiorcy zawarte w dokumentacji związanej z Kredytem udzielonym przez Bank,
w tym we wniosku o udzielenie kredytu, są przetwarzane w celu oceny zdolności
kredytowej Kredytobiorcy i analizy ryzyka kredytowego na podstawie zgody podmiotu
praw, w celu zawarcia i wykonania Umowy na podstawie niezbędności jej wykonania
oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku, a także w celach
archiwalnych na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora oraz
w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa
w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), bedących obowiązkiem
nałożonym na Bank. Dane osobowe Kredytobiorcy mogą być udostępnione biurom
informacji gospodarczej, Biuru Informacji Kredytowej S.A z siedzibą w Warszawie
(dalej BIK)., a za jego pośrednictwem innym bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym i pożyczkowym oraz
instytucjom zależnym od banków w celach i w zakresie określonym w art. 105 i 105a
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Bank pozyskuje dane
od Kredytobiorcy, podmiotów wymienionych w zdaniu poprzednim oraz ze źródeł
danych powszechnie dostępnych. Bank przetwarza, w tym przechowuje dane osobowe
Kredytobiorcy do czasu wykonania zawartej umowy, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, a także
upływu okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Kredytobiorcy przysługuje prawo żądania od Banku dostępu
do treści jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Kredytobiorcy
przysługuje prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych oraz prawo
do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie pytania, wezwania, w tym sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może kierować
do Banku w wybranej przez siebie formie na adres korespondencyjny Banku.
W przypadku uznania przez Kredytobiorcę, że przetwarzanie danych osobowych przez
Bank odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kredytobiorcy
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych właściwego do rozpoznania skargi. Podanie danych nie jest
wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie danych jest dobrowolne,
ale jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy kredytowej. Kredytobiorca
ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niepodanie przez Kredytodawcę danych
lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów określonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy uniemożliwi Bankowi zawarcie i wykonanie umowy kredytowej
lub ich przetwarzanie w innych celach określonych w ust. 4. Bank oświadcza, iż część
danych osobowych Kredytobiorcy przetwarzanych przez Bank do celów oceny
zdolności kredytowej Kredytobiorcy i analizy ryzyka kredytowego, może pochodzić
z biur informacji gospodarczej oraz instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania
kredytów, instytucji kredytowych i pożyczkowych oraz instytucji zależnych od banków
zakresie określonym w art. 105 i 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe.
2. Bank może, na podstawie art. 105 ust.4d Ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe,
za pośrednictwem BIK, udzielać instytucjom finansowym będącym podmiotami
zależnymi od banków, informacji o zobowiązaniach Kredytobiorcy powstałych z tytułu
niniejszej Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
3. Oświadczenia i zgody Kredytobiorcy niezbędne do wykonania czynności
bankowych, udzielenia kredytu oraz realizacji umowy kredytu:
Kredytobiorca upoważnia Bank na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem BIK, do biur informacji
gospodarczej działających w oparciu o powyższą ustawę, na podstawie zawartych przez
Bank umów z tymi podmiotami, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
jego zobowiązań.
Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BIK dotyczących jego informacji
stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu jego zobowiązań wynikających
z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres
nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia.
Kredytobiorca wyraża zgodę, aby przetwarzane na dzień oświadczenia Kredytobiorcy
przez Bank oraz BIK dotyczące jego informacje stanowiące tajemnicę bankową
wykorzystywane do metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa
w art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, były przetwarzane przez wyżej wymienione
instytucje w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres
nie dłuższy niż 5 lat.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości
wykonania tej oceny, Kredytobiorca zgodę na udostępnienie przez Bank w terminie
30 dni numeru PESEL oraz danych zebranych w procesie wnioskowania o kredyt
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w celu uzyskania od nich
przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii pożyczek wnioskodawcy
oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz
statystycznych przez Bank i ich przetwarzanie przez Bank przez 3 lata od ich
udostępnienia.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości
wykonania tej oceny Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnienie Bankowi przez
Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni
przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii pożyczek Kredytobiorcy
oraz wyników analiz statystycznych.
W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających
do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności
kredytowej, Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank, nie dłużej
jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Banku
wynikających z zawartej umowy o kredyt, zbyciu przez Bank wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt lub rozwiązaniu umowy o kredyt, danych osobowych
Kredytobiorcy zawartych w umowie o kredyt oraz informacji dotyczących
wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez
Bank w analizach statystycznych przez 3 lata danych Kredytobiorcy zebranych
w procesie wnioskowania o kredyt.
5. Kredytobiorca ma prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z upoważnień, o którym

mowa w Umowie, może być w każdym czasie odwołane.6. Bank przetwarza dane
osobowe Kredytobiorcy w sposób zautomatyzowany, tj. podejmuje decyzje dotyczące
Kredytonbiorcy bez udziału człowieka, w celu zawarcia niniejszej umowy, w tym
w szczególności w celu oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy i analizy ryzyka
kredytowego. Takie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych prowadzone
jest w oparciu o dane podane przez Kredytobiorcę lub uzyskane przez Bank z innych
źródeł określonych w Umowie. Kredytobiorca ma prawo do zakwestionowania decyzji
podjętych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie jego danych, prawo
do wyrażenia własnego stanowiska lub do przeanalizowania jego sprawy oraz podjęcia
decyzji przez pracownika Banku.
§17. [Prawo, sąd, organ nadzoru, reklamacje, pozasądowe rozwiązywanie sporów]
1. Prawem właściwym dla zawarcia i wykonania Umowy, a także dla stosunków
Banku z Kredytobiorcą przed zawarciem Umowy jest prawo polskie.
2. Językiem zawarcia Umowy oraz stosowanym w relacjach Banku z Kredytobiorcą
jest język polski.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane
przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kredytobiorca może także zwrócić się o pomoc
do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Organem nadzoru dla Banku
jest Finansinspektionen, Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego.
5. Kredytobiorca ma prawo składania do Banku reklamacji dotyczących usług
świadczonych przez Bank. Bank informuje, że:
1) reklamacja może być złożona w każdej jednostce Banku obsługującej klientów;
na dzień zawarcia Umowy jednostką tą jest: TF Bank AB (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,
Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk;
2) reklamacja może być złożona w formie:
a) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres jednostki Banku wskazany
w pkt 1 powyżej,
b) pocztą elektroniczną na adres: info@tfbank.pl,
c) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Kredytobiorcy w jednostce Banku
wskazanej w pkt 1 powyżej,
3) Bank udziela odpowiedzi na reklamację Kredytobiorcy bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji; do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem; w szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, Bank w informacji przekazywanej
Kredytobiorcy, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji;
4) Bank udziela odpowiedzi na reklamację Kredytobiorcy w postaci papierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji; na wniosek Kredytobiorcy Bank
może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną.
6. Kredytobiorca ma prawo korzystania z pozasądowego rozwiązania sporów
wynikających z niniejszej Umowy przed Rzecznikiem Finansowym (adres Biura
Rzecznika Finansowego: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony
internetowej: www.rf.gov.pl). Przeprowadzenie postępowania przez Rzecznika
Finansowego następuje na wniosek Kredytobiorcy; udział Banku w postępowaniu jest
obowiązkowy. Rzecznik Finansowy odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika,
2) Kredytobiorca nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego,
3) wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla podmiotu rynku
finansowego,
4) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została
już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny właściwy
podmiot albo sąd;
5) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika;
6) Kredytobiorca nie uiścił na rachunek Rzecznika opłaty określonej w ustawie
i nie został od niej zwolniony. Szczegółowe zasady postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym (w tym wysokość opłaty za wszczęcie postępowania) określa ustawa
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 892 z póź. zm.), a w zakresie w niej
nieuregulowanym ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).
§19. [Postanowienia końcowe] 1. Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie
informować Bank o zmianie swojego nazwiska, adresu zamieszkania, adresu
do korespondencji, numeru i serii dowodu osobistego, adresu poczty elektronicznej
i numerów telefonów.
2. Pojęcia pisane w Umowie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie,
a jeśli nie zostały odrębnie zdefiniowane - znaczenie określone w ustawie z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528).
3. Wypowiedzenie, rozwiązanie, zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany
oprocentowania, która odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Umowie.
4. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
6. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Str
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556158-1041, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000 koron szwedzkich (opłacony w całości), posiadający NIP 9571076774, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Oddział w Polsce z siedzibą
w Gdańsku (80-244), ul. Al. Grunwaldzka nr 103 A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000533349, REGON 360401941, NIP 2040004608

