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R

Za³¹cznik nr 3 do Pisma Okólnego
UMOWA Nr.........................../…..
o Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „…………………."
zawarta w dniu____________________ w ________________ pomiêdzy:
/dd, m-c, rok/

/miejscowoœæ/

BRE Bankiem Spó³k¹ Akcyjn¹ z siedzib¹ w Warszawie1 zwanym dalej mBankiem
w imieniu którego dzia³aj¹:
1/____________________________________________________________
2/____________________________________________________________

ZÓ

oraz Pani¹/Panem2
____________________________________________________________
imiê i nazwisko Kredytobiorcy

PESEL ......................................................................
Rodzaj dokumentu to¿samoœci................................. seria .................. numer: ....................................................
zamieszka³ym w __________________________________________________________________________
zwanym dalej Kredytobiorc¹.

§1

mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
/okreœlenie celu kredytowania/

zwanego dalej Kredytem, w kwocie ……………… z³ (s³ownie z³otych: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….)
na okres od ……………………..do……………………...
§2

W

1. mBank pobiera od Kredytobiorcy prowizjê w wysokoœci .............% kwoty przyznanego Kredytu, okreœlonej w §1
Umowy, to jest ……… z³ (s³ownie:…………………………………………………………........................... z³otych)
p³atn¹ jednorazowo w dniu podpisania niniejszej Umowy. Prowizja nie podlega zwrotowi.
2. Uruchomienie Kredytu/pierwszej transzy Kredytu nast¹pi w pierwszym dniu roboczym po spe³nieniu wszystkich
poni¿szych warunków:
a) podpisaniu niniejszej Umowy (zwanej „Umow¹"),
b) otwarciu rachunku eKonto po³¹czonego z rachunkiem bilansuj¹cym, lub po³¹czenie posiadanego przez
Kredytobiorcê eKonta z rachunkiem bilansuj¹cym,
c) uiszczeniu przez Kredytobiorcê wp³aty z tytu³u prowizji okreœlonej w ust.1,
d) ustanowieniu prawnych zabezpieczeñ sp³aty Kredytu okreœlonych w § 10 Umowy,
e) z³o¿eniu pisemnego oœwiadczenia o poddaniu siê egzekucji przez ewentualnych Porêczycieli
oraz po przed³o¿eniu
f) ……………….
g) ……………….
h) ……………….
3. Uruchomienie ka¿dej kolejnej transzy Kredytu nast¹pi pod warunkiem, ¿e:
1) inwestycja, finansowana Kredytem, okreœlona w §1 (zwana dalej: „inwestycj¹") zostanie doprowadzona do stanu
zaawansowania odpowiadaj¹cego etapowi budowy finansowanemu transz¹ poprzedni¹, oznaczonemu
w za³¹czniku nr…. do Umowy,

1

2

3

BRE Bank Spó³ka Akcyjna, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany w S¹dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, numer rejestru przedsiêbiorców KRS 0000025237
Nale¿y wpisaæ dane wszystkich Wspó³kredytobiorców
niepotrzebne skreœliæ
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2)

wykonanie robót budowlanych zwi¹zanych z okreœlonym etapem budowy zostanie potwierdzone przez:
a) ……………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………….
4. Wyp³ata Kredytu nastêpuje jednorazowo/w transzach3 w terminach i wysokoœciach ustalonych zgodnie
z postanowieniami umowy z dnia.................zawartej pomiêdzy Kredytobiorc¹ a ................................................,
zawartych w za³¹czniku nr........ do Umowy
5. Wyp³aty Kredytu/transz Kredytu3 dokonywane bêd¹ w formie bezgotówkowej na rachunek
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa inwestora zastêpczego i numer jego rachunku bankowego/

6. mBank zastrzega sobie prawo przez ca³y okres realizacji inwestycji do kontroli postêpu prac na placu budowy,
na którym ta inwestycja jest realizowana .
W przypadku stwierdzenia zaniechania prac lub znacznego ich opóŸnienia mBank upowa¿niony jest do wstrzymania
dalszego kredytowania do momentu wyjaœnienia przyczyn zaistnia³ej sytuacji.
§3
1. Kredyt oprocentowany jest wed³ug zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy wynosi ………. %
w stosunku rocznym.
2. Zmiana wysokoœci oprocentowania Kredytu mo¿e nast¹piæ w przypadku zmiany, co najmniej jednego z nastêpuj¹cych
parametrów finansowych rynku pieniê¿nego i kapita³owego:
1) oprocentowania lokat miêdzybankowych (stawek WIBID/WIBOR),
2) rentownoœci bonów skarbowych, obligacji Skarbu Pañstwa,
3) stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP,
4) stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP,
5) stopy rezerwy obowi¹zkowej ustalanej przez NBP,
6) wskaŸnika inflacji og³aszanego przez Prezesa GUS.
3. O ka¿dej zmianie oprocentowania mBank zawiadamia Kredytobiorcê i Porêczycieli na piœmie. Informacja na temat
obowi¹zuj¹cego oprocentowania Kredytu podawana bêdzie równie¿ do wiadomoœci na stronach internetowych
mBanku.
4. W przypadku zmiany stóp procentowych w mBanku, zmiana oprocentowania dla Kredytu nast¹pi w dniu sp³aty
najbli¿szej raty wynikaj¹cej z harmonogramu sp³at, której p³atnoœæ wypada po dniu, od którego obowi¹zuje zmienione
oprocentowanie w mBanku..
5. Zmiana wysokoœci oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi
zmiany Umowy.
§4
1. W okresie wyp³aty transz Kredytu tj. do momentu uruchomienia ostatniej transzy Kredytu, strony ustalaj¹ karencjê
w sp³acie kapita³u Kredytu.
2. Ustalenie karencji w sp³acie kapita³u Kredytu nie powoduje zawieszenia sp³aty rat odsetkowych.
3. Odsetki naliczane s¹ w okresach miesiêcznych licz¹c od dnia uruchomienia pierwszej transzy Kredytu. Podstaw¹
naliczenia odsetek od kapita³u jest kwota stanowi¹ca ró¿nicê pomiêdzy saldem bie¿¹cego zad³u¿enia z tytu³u Kredytu
a œrednim miesiêcznym saldem œrodków zgromadzonych na rachunku bilansuj¹cym, wyliczonym wed³ug stanu
na dzieñ sp³aty kapita³u/ raty kapita³u. Odsetki od Kredytu nalicza siê przyjmuj¹c, i¿ rok liczy 365 dni.
4. Informacjê o wysokoœci rat odsetkowych Kredytobiorca uzyskuje w formie zawiadomienia przesy³anego listem
poleconym w terminie 14 dni od daty uruchomienia transzy Kredytu oraz mo¿e uzyskaæ za poœrednictwem mLinii oraz
sieci Internet. Podawana jest do wiadomoœci maksymalna kwota odsetek, jaka bêdzie wymagalna w sytuacji braku
œrodków na rachunku bilansuj¹cym w okresie rozliczeniowym.
5. W okresie karencji raty odsetkowe p³atne s¹ w ............-tym dniu ka¿dego miesi¹ca przy czym pierwsza rata odsetkowa
p³atna jest w terminie 30 dni od daty uruchomienia pierwszej transzy Kredytu, nie póŸniej ni¿ z up³ywem 60-tego dnia
od daty uruchomienia pierwszej transzy Kredytu.
6. Harmonogram sp³at Kredytu (zwany dalej: „Harmonogramem sp³at") stanowi za³¹cznik nr...... i integraln¹ czêœæ
Umowy i jest dorêczany Kredytobiorcy listem poleconym w terminie 14 dni od uruchomienia Kredytu/ostatniej
transzy Kredytu3.
7. Sp³ata rat kapita³owych rozpoczyna siê po uruchomieniu wszystkich transz Kredytu. Pierwsza rata kapita³u p³atna jest
w .........tym dniu miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o uruchomienie ostatniej transzy Kredytu,
³¹cznie z rat¹ odsetkow¹.
8. Raty sp³aty Kredytu ustalane s¹ wed³ug zasady: równe raty kapita³u w ca³ym okresie kredytowania oraz nale¿ne
odsetki za bie¿¹cy miesi¹c.
9. Terminy i kwoty rat sp³aty Kredytu okreœla Harmonogram sp³at. Kwoty odsetek wykazane w Harmonogramie sp³at s¹
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kwotami maksymalnymi, wymagalnymi w przypadku braku œrodków na rachunku bilansuj¹cym w ca³ym
miesiêcznym okresie rozliczeniowym. Jeœli w okresie rozliczeniowym œrodki na rachunku bilansuj¹cym s¹ utrzymywane, co najmniej przez jeden dzieñ, to odsetki bêd¹ ni¿sze od wskazanych w Harmonogramie.
10. Je¿eli termin sp³aty raty Kredytu przypada na dzieñ uznany ustawowo za wolny od pracy, up³ywa on w najbli¿szym,
nastêpuj¹cym po nim dniu roboczym.
11. mBank pobiera odsetki za okres od dnia powstania zad³u¿enia do dnia poprzedzaj¹cego sp³atê Kredytu. W przypadku
wczeœniejszej sp³aty mBank pobiera odsetki za okres wykorzystania Kredytu do dnia poprzedzaj¹cego wczeœniejsz¹
sp³atê.
§5
Kredytobiorca oœwiadcza i zapewnia mBank, ¿e:
1) kwota udzielonego Kredytu jest wystarczaj¹ca do zakoñczenia inwestycji w zakresie wskazanym we wniosku
o Kredyt i za³¹czonych do niego dokumentach,
2) wysokoœæ wniesionych œrodków w³asnych jest zgodna z przedstawionymi w mBanku dokumentami i wynosi
................................ z³ (s³ownie z³otych: .....................................................................................................
.............................................................), co stanowi ............. % ca³kowitego kosztu inwestycji,
3) po podpisaniu niniejszej Umowy kredytowej dodatkowo wniesie œrodki w³asne w kwocie.........................................z³
(s³ownie z³otych:............................................................................................................................................................
......................................................................) w wysokoœci i terminach okreœlonych poni¿ej 3:
kwota: ..................................................... z³ do dnia................................................ ,
kwota: ..................................................... z³ do dnia................................................ ,
kwota: ..................................................... z³ do dnia................................................ .
4) ³¹czna wysokoœæ wniesionych œrodków w³asnych wynosiæ bêdzie ............................... z³ (s³ownie z³otych:
.............................................................................................................), co stanowi .......... % ca³kowitego kosztu
inwestycji.
§6
1. Kredytobiorca zobowi¹zuje siê do:
1) niezw³ocznego powiadomienia mBanku o ewentualnych zmianach terminu p³atnoœci i/lub wysokoœci
przedp³at/rat okreœlonych w umowie z inwestorem zastêpczym oraz przedstawienia dokumentów
wystawionych przez inwestora zastêpczego okreœlaj¹cych nowe terminy p³atnoœci i/lub wysokoœci
przedp³at/rat na rzecz inwestora zastêpczego.
2) z³o¿enia wniosku o uruchomienie Kredytu/transzy Kredytu3 nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed up³ywem terminu
wykorzystania Kredytu/transzy Kredytu3, oznaczonym w za³¹czniku do umowy
2. W przypadku, gdy zmiana terminu p³atnoœci i/lub wysokoœci przedp³aty/raty nie powoduje wyd³u¿enia okresu
realizacji inwestycji i/lub podwy¿szenia ca³kowitego kosztu inwestycji, zmiana wysokoœci transzy i/lub terminu
wyp³aty transzy Kredytu mo¿e byæ dokonana na pisemny wniosek Kredytobiorcy z³o¿ony nie póŸniej ni¿ na 7 dni
przed ostatecznym terminem wykorzystania Kredytu/transzy Kredytu3 po sporz¹dzeniu aneksu do Umowy
kredytowej.
3. W przypadku, gdy zmiana terminu p³atnoœci i/lub wysokoœci przedp³aty/raty powoduje wyd³u¿enie okresu realizacji
inwestycji i/lub podwy¿szenie ca³kowitego kosztu inwestycji, Kredytobiorca zobowi¹zany jest do:
1) W przypadku zmiany wysokoœci przedp³aty/raty-wp³aty na rzecz inwestora zastêpczego œrodków w³asnych
w wysokoœci ewentualnej ró¿nicy miêdzy kwot¹ przedp³aty/raty przed i po dokonanej zmianie; w takim
przypadku wyp³ata transzy dokonywana jest przez mBank po uprzednim udokumentowaniu przez
Kredytobiorcê dokonanej wp³aty na rzecz inwestora zastêpczego;
2) w przypadku zmiany terminu p³atnoœci przedp³aty/raty-wyst¹pienia do mBanku o prolongowanie Kredytu.
4. Przekroczenie przez Inwestora zastêpczego terminów realizacji inwestycji, zaniechanie lub opóŸnienie prac
budowlanych w porównaniu do terminów zawartych w harmonogramie realizacji inwestycji mo¿e zostaæ potraktowane przez mBank jako naruszenie warunkówUmowy i stanowiæ podstawê do wypowiedzenia Umowy.
3
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§7
Kredytobiorca zobowi¹zuje siê, ¿e przedstawi w mBanku:
1) Pozwolenie na u¿ytkowanie/zawiadomienie o3 nie zg³oszeniu sprzeciwu odnoœnie rozpoczêcia u¿ytkowania
domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydane przez w³aœciwy organ nadzoru architektonicznobudowlany;
2) dokument stwierdzaj¹cy dokonanie ostatecznej p³atnoœci dla inwestora zastêpczego;
oraz
3) z³o¿y w mBanku w terminie 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego przeniesienia w³asnoœci kredytowanej
nieruchomoœci,umowy ubezpieczenia nieruchomoœci od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz dokumentu
potwierdzaj¹cego dokonanie na rzecz mBanku cesji praw z umowy ubezpieczenia.
4) ……………………………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………………………………
§8
1. Sp³aty kapita³u i odsetek dokonywane s¹ na podstawie nieodwo³alnego przez czas trwania Umowy zlecenia
dokonywania przelewu z rachunku eKonto nr ....................... na sp³atê Kredytu i odsetek w terminach okreœlonych
w Harmonogramie sp³at.
2. Nieodwo³alne zlecenie dokonywania przelewu na sp³atê Kredytu i odsetek, w terminach okreœlonych
w Harmonogramie sp³at, kwot odpowiadaj¹cych wymagalnym ratom Kredytu i odsetek Kredytobiorca sk³ada w dniu
zawarcia Umowy.
3. Kredytobiorca zobowi¹zany jest zapewniæ na w/w rachunku eKonto, w terminach okreœlonych w Harmonogramie
sp³at, œrodki odpowiadaj¹ce wysokoœci wymagalnej raty kapita³u i odsetek.
§9
1. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonania wczeœniejszej sp³aty ca³oœci lub czêœci Kredytu.
2. Za wczeœniejsza sp³atê czêœci lub ca³oœci Kredytu mBank nie pobiera prowizji.
3. Aby dokonaæ wczeœniejszej sp³aty Kredytobiorca zapewnia œrodki w odpowiedniej wysokoœci na swoim rachunku
eKonto oraz
1) dokonuje wczeœniejszej sp³aty za poœrednictwem mLinii w serwisie automatycznym lub za poœrednictwem
Internetu. W przypadku dokonania wczeœniejszej sp³aty Kredytu za poœrednictwem mLinii serwis automatyczny
lub Internetu wczeœniejsza sp³ata powodujezmianê wysokoœci rat z zachowaniem okresu kredytowania.
lub
2) sk³ada dyspozycjê wczeœniejszej sp³aty Kredytu poprzez mLiniê serwis operatorski lub pisemnie
a) Dyspozycja z³o¿ona w trybie okreœlonym w niniejszym punkcie by zosta³a zrealizowana musi zostaæ z³o¿ona
przez Kredytobiorcê w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni przed dat¹ planowanej wczeœniejszej sp³aty.
b) W przypadku dokonania wczeœniejszej sp³aty poprzez z³o¿enie pisemnej dyspozycji lub telefonicznie
w serwisie operatorskim wczeœniejsza sp³ata mo¿e powodowaæ, w zale¿noœci od dyspozycji Kredytobiorcy
zmianê okresu kredytowania, przy zachowanej wysokoœci rat kapita³u lub zachowanie okresu
kredytowania przy zmienionej wysokoœci rat kapita³u.
4. Zmiana okresu kredytowania stanowi zmianê warunków Umowy i wymaga formy pisemnej w postaci zmiany
za³¹cznika do Umowy Harmonogramu sp³at
5. W przypadku wczeœniejszej sp³aty Kredytu poprzez mLiniê serwis operatorski lub pisemnie mBank przyjmuje
dyspozycje wczeœniejszej sp³aty przed dat¹ wp³ywu œrodków na rachunek z zastrze¿eniem, ¿e jeœli œrodki
przeznaczone na wczeœniejsza sp³atê nie wp³yn¹ w terminie 7 dni od daty z³o¿enia dyspozycji dyspozycja zostanie
anulowana.
6. W przypadku, gdy Kredytobiorca dokona ca³kowitej sp³aty Kredytu, zwolnienie prawnych zabezpieczeñ Kredytu
nast¹pi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia mBanku za poœrednictwem mLinii w serwisie operatorskim lub
pisemnie o dokonanej operacji.
§ 10
1. Prawne zabezpieczenie sp³aty Kredytu, oraz innych zwi¹zanych z nim nale¿noœci stanowi¹:
1) Hipoteka zwyk³a w kwocie równej wysokoœci udzielonego Kredytu oraz hipoteka kaucyjna w kwocie………
na zabezpieczenie nale¿nych od Kredytu odsetek i innych nale¿noœci zwi¹zanych z Kredytem, ustanowione
na nieruchomoœci/ograniczonym prawie rzeczowym3 nale¿¹cej do
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
/imiê i nazwisko, adres, seria i nr dowodu osobistego, PESEL w³aœciciela nieruchomoœci/ograniczonego prawa rzeczowego3/
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wpisana do ksiêgi wieczystej nr ………….. prowadzonej dla nieruchomoœci/ograniczonego prawa
rzeczowego3 /która zostanie urz¹dzona po wyodrêbnieniu lokalu mieszkalnego/gruntu, na którym
realizowana jest inwestycja3, udokumentowana przed³o¿onym w mBanku odpowiednim
prawomocnym odpisem z ksiêgi wieczystej,
2) Przelew na rzecz mBanku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych nieruchomoœci
/ograniczonego prawa rzeczowego3obci¹¿onej/obci¹¿onego3 hipotek¹ okreœlon¹ w pkt 1,
3) Weksel w³asny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj¹ wekslow¹.
2. mBank mo¿e uruchomiæ Kredyt przed ustanowieniem prawnego zabezpieczenia Kredytu okreœlonego w ust.1 pkt.1
pod warunkiem ustanowienia prawnego zabezpieczenia Kredytu w okresie przejœciowym w postaci:
1) ………………………………………….
2) ………………………………………….
3) ………………………………………….
oraz przed³o¿enia w mBanku
1) ………………………………………….
2) ………………………………………….
3) ………………………………………….
3. Wszystkie koszty zwi¹zane z ustanowieniem, utrzymywaniem, zwolnieniem i zmian¹ zabezpieczenia Kredytu ponosi
Kredytobiorca.
4. Kredytobiorca zobowi¹zuje siê do przed³o¿enia w mBanku odpisu z prawomocnie wpisan¹ hipotek¹, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 niniejszego § do dnia……………...
§ 11
1. Do podstawowych obowi¹zków Kredytobiorcy nale¿y:
1) ustanowienie prawnych zabezpieczeñ Kredytu;
2) dokonanie w umówionym terminie sp³aty Kredytu wraz z nale¿noœciami ubocznymi;
3) powiadamianie mBanku o ka¿dej zmianie danych osobowych zawartych we wniosku, w szczególnoœci zaœ:
a) adresu zamieszkania,
b) nazwiska,
c) miejsca pracy,
d) dowodu to¿samoœci,
e) obni¿eniu dochodów mog¹cych mieæ wp³yw na terminow¹ sp³atê Kredytu,
f) œmierci któregokolwiek z Kredytobiorców;
4) powiadamianie mBanku o wszelkich okolicznoœciach mog¹cych mieæ wp³yw na sytuacjê finansow¹
Kredytobiorcy;
5) powiadamianie mBanku o obni¿eniu realnej wartoœci któregokolwiek z przyjêtych na zabezpieczenie Kredytu
zabezpieczeñ;
6) powiadomienie o sytuacji zagra¿aj¹cej zdolnoœci porêczyciela do wywi¹zania siê ze zobowi¹zania
i zaproponowanie innego, równorzêdnego zabezpieczenia Kredytu, na wypadek przyjêcia zabezpieczenia
w postaci porêczenia.
2. Ponadto Kredytobiorca zobowi¹zuje siê do:
1) terminowego regulowania op³at z tytu³u umowy ubezpieczenia nieruchomoœci/ograniczonego prawa
rzeczowego3 od ognia i innych zdarzeñ losowych przez ca³y okres sp³aty nale¿noœci z tytu³u Umowy
oraz przedk³adania przed³u¿onych polis wraz z cesj¹ praw z nich wynikaj¹cych na rzecz mBanku przed
terminem wygaœniêcia poprzedniej polisy.
2) informowania mBanku o wszelkich zdarzeniach i dzia³aniach powoduj¹cych zmianê stanu prawnego,
technicznego nieruchomoœci/ograniczonego prawa rzeczowego obci¹¿onej/obci¹¿onego3 hipotek¹ stanowi¹c¹
prawne zabezpieczenie sp³aty Kredytu pod rygorem odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e dla mBanku
z powodu nieujawnienia tych zmian.
3) dostarczania na ka¿de ¿¹danie mBanku, nie czêœciej ni¿ …………….. aktualnej wyceny nieruchomoœci
okreœlaj¹cej wartoœæ rynkow¹ nieruchomoœci/ograniczonego prawa rzeczowego3 bêd¹cej/bêd¹cego3
przedmiotem zabezpieczenia sp³aty Kredytu, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez
rzeczoznawcê zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporz¹dzenia takiej wyceny zleconej
przez mBank.
4) Dostarczania na ka¿de ¿¹danie mBanku, nie czêœciej ni¿ ……………………………. aktualnego odpisu z Ksiêgi
Wieczystej prowadzonej dla nieruchomoœci/ograniczonego prawa rzeczowego3 bêd¹cej/bêd¹cego3 przedmiotem
zabezpieczenia Kredytu
5) Dostarczania co 12 miesiêcy oraz na ka¿de ¿¹danie mBanku zaœwiadczeñ okreœlaj¹cych Ÿród³o i wysokoœæ
dochodów Kredytobiorców
3. Kredytobiorca wyra¿a zgodê na kontrolê przez mBank stanu technicznego i prawnego lokalu mieszkalnego/domu
jednorodzinnego stanowi¹cego prawne zabezpieczenie Kredytu.
4. Kredytobiorca zobowi¹zuje siê ponadto, i¿ w okresie do pe³nej sp³aty zobowi¹zañ nie bêdzie bez uprzedniej zgody
mBanku wyra¿onej na piœmie:
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1)
2)

zaci¹gaæ kredytów, po¿yczek;
dopuszczaæ do powstania zaleg³oœci w sp³acie kredytów/ po¿yczek;

5. Kredytobiorca udziela mBankowi upowa¿nienia do badania zdolnoœci kredytowej Kredytobiorcy w ca³ym okresie
obowi¹zywania Umowy.
§ 12
1. W wypadku naruszenia przez Kredytobiorcê warunków Umowy a w szczególnoœci w przypadku, gdy:
1) w terminie okreœlonym w Umowie nie dokona sp³aty raty odsetkowej i/lub kapita³owo-odsetkowej lub czêœci
raty odsetkowej i/lub kapita³owo-odsetkowej.
lub
2) w umówionym terminie nie dokona sp³aty nale¿nych mBankowi prowizji, op³at i innych nale¿noœci mBank
podejmuje dzia³ania upominawcze z wypowiedzeniem Umowy kredytu w³¹cznie.
2. mBank mo¿e wypowiedzieæ Umowê, równie¿ w przypadku:
a) z³o¿enia fa³szywych dokumentów, oœwiadczeñ lub danych stanowi¹cych podstawê udzielenia Kredytu;
b) zagro¿enia terminowej sp³aty Kredytu z powodu z³ego stanu maj¹tkowego Kredytobiorcy;
c) znacznego obni¿enia realnej wartoœci z³o¿onego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego
zabezpieczenia Kredytu;
d) ustanawienia na nieruchomoœci/ograniczonym prawie rzeczowym1 bêd¹cej/bêd¹cym1 przedmiotem
zabezpieczenia Po¿yczki jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich;
e) zbycia przez Kredytobiorcê nieruchomoœci/ograniczonego prawa rzeczowego3 obci¹¿onej/ego3 hipotek¹,
stanowi¹c¹ prawne zabezpieczenie sp³aty udzielonego Kredytu;
f) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczêdnoœciowo rozliczeniowego eKonto;
g) naruszenia przez Kredytobiorcê innych warunków i obowi¹zków okreœlonych w Umowie.
3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni i liczony jest od dnia dorêczenia wypowiedzenia Kredytobiorcy,
przy czym za datê dorêczenia wypowiedzenia uwa¿a siê równie¿ datê pierwszego awizowania przesy³ki poleconej,
wys³anej pod ostatni znany mBankowi adres Kredytobiorcy.
4. Nastêpnego dnia po up³ywie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy staj¹ siê
wymagalne i Kredytobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznej sp³aty wszystkich wymagalnych nale¿noœci
5. W przypadku braku sp³aty mBank mo¿e przyst¹piæ do dochodzenia swych wierzytelnoœci z prawnych zabezpieczeñ
Kredytu oraz ca³ego maj¹tku Kredytobiorcy.
6. Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza mBanku w wykonywaniu innych uprawnieñ z niej wynikaj¹cych.
§ 13
1. Niesp³acone w terminie okreœlonym w Umowie lub nastêpnego dnia po okresie wypowiedzenia wierzytelnoœci
mBanku z tytu³u Umowy traktowane s¹ jako zad³u¿enie przeterminowane a rata kapita³u lub, w przypadku
wypowiedzenia Umowy, kwota kapita³u, jako kapita³ przeterminowany.
2. Od kapita³u przeterminowanego, mBank naliczaæ bêdzie odsetki w wysokoœci okreœlonej w Tabeli Oprocentowania
dla nale¿noœci przeterminowanych, której wysokoœæ jest wyznaczona jako suma oprocentowania nominalnego
i mar¿y banku. Oprocentowanie dla nale¿noœci przeterminowanych na dzieñ zawarcia Umowy wynosi ……..
3. Od dnia z³o¿enia w S¹dzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoœci wystawionemu przez mBank bankowemu
tytu³owi egzekucyjnemu/od dnia wytoczenia powództwa o zap³atê wierzytelnoœci mBanku z tytu³u Umowy,
mBank ma prawopobieraæ odsetki w wysokoœci okreœlonej w Tabeli Oprocentowania dla nale¿noœci przeterminowanych od ca³ej kwoty zad³u¿enia tj. obejmuj¹cej kapita³, odsetki, prowizje, op³aty oraz inne œwiadczenia
nale¿ne mBankowi.
§ 14
Sp³aty nale¿noœci z tytu³u Umowy mBank zaliczy przede wszystkim w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) Koszty windykacji;
2) Op³aty za upomnienia;
3) Prowizje i op³aty bankowe;
4) Odsetki od nale¿noœci przeterminowanych, a od dnia z³o¿enia w S¹dzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoœci
bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu wystawionemu przez mBank lub od dnia wytoczenia powództwa o zap³atê
wierzytelnoœci mBanku z tytu³u Umowy odsetki jak dla nale¿noœci przeterminowanych, od ca³oœci zad³u¿enia
przeterminowanego, tj: obejmuj¹cego kapita³, odsetki, nale¿ne mBankowi prowizje, op³aty oraz inne
œwiadczenia nale¿ne mBankowi;
5) Wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe;
6) Kapita³ przeterminowany.
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§ 15
1. Kredytobiorca ma prawo wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Nastêpnego dnia po up³ywie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z niniejszej Umowy staj¹ siê
wymagalne i Kredytobiorca zobowi¹zany jest do sp³acenia wykorzystanej czêœci Kredytu wraz wszystkich
nale¿nymi odsetkami wszystkich innymi nale¿noœciami ubocznymi.
§ 16
1. mBank mo¿e odst¹piæ od Umowy i odmówiæ uruchomienia Kredytu, jeœli:
1) w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy Kredytobiorca nie wykorzysta Kredytu/pierwszej transzy Kredytu
2) zasz³y okolicznoœci nieznane mBankowi w dniu zawarcia Umowy zagra¿aj¹ce terminowej sp³acie Kredytu,
3) W stosunku do Kredytobiorcy lub Inwestora zastêpczego zosta³a wszczêta egzekucja.
2. Umowa wygasa, je¿eli przed uruchomieniem Kredytu Kredytobiorca zmar³. W przypadku gdy nast¹pi³a œmieræ
jednego z ma³¿onków pozostaj¹cych we wspólnoœci maj¹tkowej, mBank jest zobowi¹zany na ¿yczenie drugiego
z ma³¿onków do ponownego rozpatrzenia wniosku kredytowego
§ 17
Powo³anie Kredytobiorcy do odbycia czynnej s³u¿by wojskowej nie powoduje zastosowania postanowieñ art.131 ust.1 pkt
2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z póŸniejszymi
zmianami; w takim przypadku Kredytobiorca jest zobowi¹zany do sp³aty zad³u¿enia na zasadach okreœlonych w Umowie.
§ 18
Wszelkie zmiany Umowy wymagaj¹ zgody obu stron wyra¿onej w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci
z zastrze¿eniem § 3 ust.5.
§ 19
1. Za wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ Kredytu mBank pobiera op³aty i prowizje okreœlone w Taryfie prowizji
i op³at bankowych mBanku. Kredytobiorca oœwiadcza, ¿e w dacie zawarcia niniejszej Umowy otrzyma³ aktualnie
obowi¹zuj¹ca „Taryfê prowizji i op³at bankowych mBanku."
2. Wysokoœæ op³at i prowizji mo¿e ulegaæ zmianom. Zmiany wysokoœci op³at i prowizji uzale¿nione s¹ w szczególnoœci
od poziomu ponoszonych przez mBank kosztów obs³ugi operacji, w tym od maj¹cych wp³yw na ten poziom
parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane
przez NBP.
3. Taryfa prowizji i op³at bankowych mBanku ustalana jest przez Prezesa Zarz¹du BRE Banku S.A. w formie
zarz¹dzenia. Zmiany stawek op³at i prowizji nie stanowi¹ zmiany warunków niniejszej Umowy i bêd¹ podawane
do wiadomoœci Kredytobiorcy za poœrednictwem mLinii oraz sieci Internet.
§ 20
1. Umowa ulega rozwi¹zaniu z chwil¹:
1) sp³aty wszelkich nale¿noœci wynikaj¹cych z Umowy;
2) up³ywu terminu wypowiedzenia Umowy;
3) œmierci wszystkich Kredytobiorców.
2. mBank zwalnia prawne zabezpieczenia kredytu w terminie 14 dni od daty ca³kowitej sp³aty nale¿noœci wynikaj¹cych
z Umowy, z zastrze¿eniem §9 ust.6.
§ 21
Pisma wysy³ane przez mBank pod ostatni, znany mBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez
adresata uwa¿a siê za dorêczone. Skutki dorêczenia wywo³uje tak¿e dorêczenie zastêpcze, okreœlone w art. 138 i 139
kodeksu postêpowania cywilnego. mBank pozostawia w aktach pismo ze skutkiem dorêczenia, je¿eli Kredytobiorca
nie powiadomi mBank o zmianie adresu, a wys³ane zawiadomienie wróci z adnotacj¹ „adresat nieznany" lub podobn¹.
§ 22
Umowê sporz¹dzono w …... jednobrzmi¹cych egzemplarzach, w tym jeden dla mBanku oraz po jednym dla ka¿dego
z Kredytobiorców oraz jeden dla S¹du prowadz¹cego Ksiêgi Wieczyste.
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§ 23
1. Integraln¹ czêœæ Umowy stanowi „Regulamin udzielania kredytu hipotecznego dla osób fizycznych- w ramach
……………". Kredytobiorca oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z niniejszym dokumentem i uznaje jego wi¹¿¹cy charakter.
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce,
w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.
§ 24
Kredytobiorcy ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy.
§ 25
1. Kredytobiorca/y3 oœwiadcza/aj¹3, ¿e w zakresie roszczeñ mBanku wynikaj¹cych z niniejszej Umowy dobrowolnie
poddaje/¹3 siê egzekucji prowadzonej wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego do wysokoœci
……………. z³. (s³ownie: .........................................................…………………………. z³otych) obejmuj¹cej kwotê
d³ugu wraz z odsetkami oraz koszty s¹dowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbêdne do celowego dochodzenia praw
mBanku.
2. mBank bêdzie uprawniony na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawa bankowego do wystawienia
bankowego tytu³u egzekucyjnego, najpóŸniej w terminie trzech lat od dnia, rozwi¹zania niniejszej Umowy.
§ 26
1.
2.4
3.

W przypadku sporu powsta³ego miêdzy Kredytobiorc¹ a mBankiem strony zobowi¹zuj¹ siê rozstrzygn¹æ spór
w drodze polubownej.
W przypadku niedojœcia do ugody w trybie okreœlonym w ust. 1, Kredytobiorca ma prawo z³o¿yæ wniosek
o rozstrzygniêcie sporu bezpoœrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego dzia³aj¹cego przy ZBP.
Strony poddaj¹ rozstrzyganie sporów mog¹cych powstaæ w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszej Umowy w³aœciwym
rzeczowo s¹dom powszechnym w £odzi.

.......... ...............................................
/data/,

/podpis Kredytobiorcy/ów/

..........................................................................
/stempel firmowy, stempel funkcyjny i podpis/y
upowa¿nionego/ych pracownika/ów/

Podpis/y/ z³o¿ono w mojej obecnoœci, to¿samoœæ osób stwierdzi³em na podstawie przedstawionych orygina³ów
dokumentów to¿samoœci
................................................................................
/stempel funkcyjny i podpis pracownika mBanku/

Za³¹czniki:
1 ………………………….
2 ………………………….

4

Zapis do zastosowania w przypadku, gdy:
- sporne roszczenie klienta do Banku ma charakter pieniê¿ny i tylko z tytu³u niewykonania b¹dŸ nienale¿ytego wykonania przez Bank czynnoœci
bankowych,
- wartoœæ przedmiotu sporu nie jest wy¿sza ni¿ 8.000 PLN.
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Adnotacje mBanku
Zgodnie z art.2 i 3 Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia
20.07.2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081), informujemy, ¿e Kredytobiorca mo¿e odst¹piæ od
Umowy Kredytu zawartej poza lokalem mBanku, w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyn,
sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie, które stanowi za³¹cznik do niniejszej umowy. W razie odst¹pienia
umowa uwa¿ana jest za niezawart¹.
Oœwiadczenie Kredytobiorcy
Niniejszym potwierdzam, ¿e zosta³em poinformowany o prawie odst¹pienia od Umowy Kredytu odnawialnego w
terminie 10 dni od jej zawarcia oraz otrzyma³em formularz Oœwiadczenia o odst¹pieniu.

.............................................................
/podpis kredytobiorcy/ów/

Wype³nia przedstawiciel mBanku
Potwierdzam to¿samoœæ i w³asnorêcznoœæ z³o¿onego podpisu przez Kredytobiorcê.
Imiê i nazwisko przedstawiciela mBanku

........................................................................

Podpis przedstawiciela mBanku

........................................................................

Za³¹cznik do umowy
......................................................
/imiê i nazwisko Kredytobiorcy/

......................................................
/adres Kredytobiorcy/
mBank
Bankowoœæ Detaliczna BRE Banku SA
Biuro Kredytów Detalicznych
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 £ódŸ
Oœwiadczenie o odst¹pieniu
od umowy kredytu odnawialnego
Ja ni¿ej podpisany/a ................................................................................. niniejszym oœwiadczam, ¿e dzia³aj¹c na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr.22, poz.271) oraz art. 11 Ustawy z dnia
20.07.2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081) odstêpujê od Umowy Kredytu odnawialnego
nr:........................................................................,
zawartej z mBankiem w dniu......................................................

Poniesione przeze mnie koszty zwi¹zane z umow¹ o kredyt konsumencki, od której odstêpuje proszê przes³aæ:
- na rachunek (nazwa, numer)......................................................................... albo
- adres ...................................................................................................................
Przyjmujê do wiadomoœci, ¿e op³ata przygotowawcza oraz pobrane przez Bank op³aty zwi¹zane
z ustanowieniem zabezpieczenia/ zabezpieczeñ nie podlegaj¹ zwrotowi (podstawa prawna art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20
lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. z 2001 r, Nr 100, poz. 1081).

.................................................................................
/czytelny podpis Kredytobiorcy/ów/

