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OGÓLNE WARUNKI UMÓW
W ZAKRESIE KREDYTOWANIA ZAKUPU POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
W GETIN NOBLE BANKU S.A.

§ 1
Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów (dalej: OWU)

1. OWU stosuje się do zawieranych przez Bank z przedsiębiorcami następujących umów (łacznie zwanych „Umowami”):
- o udzielenie kredytu lub pożyczki z przeznaczeniem na zakup pojazdów mechanicznych, maszyn lub urządzeń (dalej zwanych „Przedmiotami”), albo zabezpieczonych

na Przedmiotach (dalej „Umowa kredytu”),
- mających służyć zabezpieczeniu zwrotu kredytu lub pożyczki, niezależnie od tego czy osoba udzielająca zabezpieczenia zawarła równocześnie Umowę kredytu (dalej

„Umowa zabezpieczenia”),
2. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o:

- „Kredytobiorcy” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zawierającego Umowę kredytu,
- „Zabezpieczającym” - należy przez to rozumieć osobę zawierającą Umowę zabezpieczenia,
- „Kredycie” - należy przez to rozumieć także zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu zawartej Umowy kredytu,
- „Kapitale” – należy przez to rozumieć zobowiązanie główne wynikające z Umowy kredytu, w tym w szczególności kwotę kredytu.

3. OWU określają prawa i obowiązki Banku oraz Klienta, wynikające z zawarcia Umowy

§ 2
Forma zawarcia i zmiany Umowy

1. Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umów powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują
formę szczególną.

2. Zmiany harmonogramu spłat, wynikające ze zmiany oprocentowania nie wymagają formy pisemnej. Bank jest zobowiązany przesłać Kredytobiorcy zmienioną treść
harmonogramu spłat.

3. Kredytobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Banku o czynnościach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną.
4. W przypadku zmiany danych podanych przez Kredytobiorcę przy zawarciu Umowy, Kredytobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank oraz podać

aktualne dane.

§ 3
Kolizja postanowień

W razie sprzeczności treści Umów z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

§ 4
Obowiązki Banku

Bank zobowiązany jest przy zawieraniu i wykonywaniu Umów, a w szczególności przy zaspokojeniu się z przedmiotu zabezpieczenia, postępować zgodnie z przepisami prawa,
zasadami współżycia społecznego oraz powstrzymać się od takiego wykonywania przysługujących mu praw, które mogłoby być sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem.

§ 5
Obowiązki Kredytobiorcy

Kredytobiorca zobowiązuje się do:
- przedstawiania na uzasadnione żądanie Banku wskazanych przez Bank informacji i dokumentów, które są niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej,
- informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę

Kredytu,
- w przypadku zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego - uzyskania wpisu o ustanowieniu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym w przypadku gdy

przedmiotem zabezpieczenia jest przedmiot posiadający dowód rejestracyjny oraz powiadomienia Banku o tym fakcie w ciągu 7 dni od uzyskania wpisu, i przedstawienia
tego wpisu Bankowi,

- terminowego uiszczania składek ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całym okresie kredytowania,
- w przypadku zabezpieczenia w formie cesji praw z ubezpieczenia auto – casco: terminowego uiszczania składek ubezpieczenia w całym okresie kredytowania oraz

przedkładania Bankowi przed upływem ważności polisy, potwierdzonego przez ubezpieczyciela zawiadomienia o cesji praw na rzecz Banku z tytułu ubezpieczenia na
następny okres,

- nie rozporządzania bez zgody Banku prawem własności przedmiotu zabezpieczenia oraz nie oddawanie go w użytkowanie osobom trzecim,
- użytkowania przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywania go w pełnej sprawności,
- wydania na pierwsze żądanie Banku przedmiotu będącego zabezpieczeniem kredytu, w razie podjęcia przez Bank decyzji o jego przejęciu.

§ 6
Prowizje i inne opłaty

1. Bank pobiera opłaty i prowizje za wykonywanie czynności związanych z Umową kredytową zgodnie z obowiązującą w Banku „Tabelą prowizji za czynności bankowe i
opłat za inne czynności”, zwaną dalej „Tabelą”.

2. Bank ma prawo dokonać zmian w Tabeli w trakcie trwania Umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:
1) zmiana poziomu inflacji lub innych wskaźników makroekonomicznych,
2) zmiana sytuacji rynkowej lub zmiana obowiązujących regulacji prawnych, podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności banków,
3) zmiana wysokości kosztów ponoszonych przez Bank przy realizacji usług, operacji lub czynności bankowych,
4) zmiany wewnętrzne w Banku o charakterze organizacyjnym lub technologicznym.

3. W przypadku zmiany Tabeli, Bank informuje Klienta o dokonanych zmianach. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od poinformowania, Klient nie
wypowie Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 7
Niespłacenie Kredytu w terminie

1. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę terminu spłaty zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy kredytu powoduje przeniesienie w dniu wymagalności należności
niespłaconej kwoty zobowiązania, na rachunek należności przeterminowanych Banku.

2. Od niespłaconych w terminie rat kapitału, Bank pobiera odsetki naliczone według stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego.

§ 8
Oprocentowanie maksymalne

1. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, każdorazowa zmiana wysokości oprocentowania kredytu, dokonana przez Bank zgodnie z
postanowieniami Umowy lub niniejszych OWU, nie może powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące bieżąco oprocentowanie maksymalne, określone
w art. 359 § 21 k.c. Wszelkie zmiany oprocentowania kredytu przez Bank sprzeczne z postanowieniem zdania poprzedzającego prowadzić mogą jedynie do wzrostu stopy
oprocentowania do wysokości odpowiadającej wspomnianej stopie oprocentowania maksymalnego.

2. W przypadku, gdy ze względu na zmiany wysokości oprocentowania maksymalnego określonego przepisem art. 359 § 21 k.c., wysokość oprocentowania obowiązującego w
Umowach kredytu oprocentowanych według zmiennej lub stałej stopy procentowej przekroczy wysokość wspomnianego oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w
życie zmienionego oprocentowania maksymalnego, Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości obniżonej do jego poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia
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oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian, Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie
większe jednak niż ustalone w Umowie.

§ 9
Wypowiedzenie Umowy kredytu

1. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w razie:
a) niedotrzymania przez Kredytobiorcy warunków udzielenia Kredytu,
b) utraty przez Kredytobiorcy zdolności kredytowej,
c) zwłoki z zapłatą przez Kredytobiorcę pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Kredytobiorcy do spłaty wymagalnych

należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania,
d) niespełniania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy kredytu i/lub Umowy zabezpieczenia,
e) złożenia w Banku dokumentów lub przedstawienia informacji, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym,
f) pogorszenia się sytuacji majątkowej Kredytobiorcy w stopniu zagrażającym wypłacalności Kredytobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat Kredytu w umownych

terminach.
2. W razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy okres wypowiedzenia Umowy kredytu wynosi 7 dni.
3. Kredytobiorca wyraża zgodę na to, że w razie niewywiązania się przez niego z postanowień zawartych Umów, Bank uprawniony będzie do zlecenia windykacji osobie

prawnej lub fizycznej wykonującej te czynności na zlecenie Banku.

§ 10
Zabezpieczenia spłaty należności Banku

1. Kredytobiorca w okresie obowiązywania Umowy kredytu zobowiązany jest do ustanowienia na żądanie Banku w odpowiednim terminie zabezpieczenia uzupełniającego,
gdy wg oceny Banku nastąpiło pogorszenie sytuacji majątkowej Kredytobiorcy, któremu udzielono Kredytu,

2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1, Bank jest upoważniony do określenia sposobu zabezpieczenia i warunków związanych z tym zabezpieczeniem.
3. W trakcie realizacji przysługujących Bankowi praw z tytułu zabezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązany jest do współpracy z Bankiem w zakresie realizacji zabezpieczenia

oraz jego ochrony przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności do wydania Bankowi przedmiotu zabezpieczenia.
4. W przypadku terminowej spłaty Kredytu wraz z oprocentowaniem i innymi należnościami, Bank zobowiązany jest do zwrotu rzeczy, dokumentów lub innych przedmiotów

osobie dającej zabezpieczenie, w których posiadanie Bank wszedł z tytułu udzielonego mu zabezpieczenia, jak również do dokonania innych czynności związanych z ustaniem
stosunku prawnego powstałego w wyniku zawarcia Umowy zabezpieczenia.

5. W przypadku wymogu zdeponowania karty pojazdu w Banku, Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczyć do Banku kartę pojazdu bezpośrednio po jego zarejestrowaniu. W
przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie (częściowego lub całkowitego) Przedmiotu na Bank, Bank zobowiązuje się zwrócić kartę
pojazdu po całkowitej spłacie Kredytu, a w przypadku zastawu rejestrowego na pojeździe - po przedstawieniu przez Kredytobiorcę dowodu rejestracyjnego Przedmiotu z
dokonanym wpisem o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe.

§ 11
Zmiana wartości przedmiotu zabezpieczenia

1. W przypadku utraty przedmiotu zabezpieczenia, Bank - pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu - może:
a) wezwać Kredytobiorcę do spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu albo
b) wezwać Kredytobiorcę do ustanowienia nowego zabezpieczenia o wartości nie niższej niż wartość rynkowa Przedmiotu, który stanowił przedmiot zabezpieczenia z

dnia jego utraty albo
c) podwyższyć oprocentowanie Kredytu o 3 p.p.

2. W przypadku gdy wartość rynkowa przedmiotu zabezpieczenia w dowolnym momencie trwania Umowy kredytu będzie niższa niż 25% wartości aktualnego zadłużenia
wynikającego z Umowy kredytu, Bank - pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu - może:
a) wezwać Kredytobiorcę do spłaty tej części zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu, która przewyższa wartość rynkową przedmiotu zabezpieczenia albo
b) wezwać Kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia uzupełniającego o którym mowa § 10 ust. 1, o wartości nie niższej niż kwota różnicy między wartością rynkową

przedmiotu zabezpieczenia a wartością aktualnego zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu albo
c) podwyższyć oprocentowanie Kredytu o 1 p.p.

3. Wartość rynkowa Przedmiotu jest ustalana w oparciu o wycenę dokonywaną przez rzeczoznawcę wskazanego przez Bank. Koszty takiej wyceny ponosi Bank. W przypadku
utraty przedmiotu zabezpieczenia wycena jest sporządzana przez Bank w oparciu o dane z katalogu EurotaxGlass’s.

§ 12
Przelew praw z umowy ubezpieczenia

1. W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia AC przedmiotu zabezpieczenia Kredytobiorca zobowiązany jest do:
- zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia w całym okresie trwania Umowy kredytu, w zakresie wskazanym przez Bank,
- cedowania na Bank praw wynikających z umów ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia zawartych w trakcie obowiązywania Umowy kredytu,
- dostarczania do Banku potwierdzenia dokonania ubezpieczenia i cesji praw z tego tytułu, w terminie 14 dni od jego dokonania, nie później jednak niż 7 dni od dnia

wygaśnięcia poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej,
- niezwłocznego powiadamiania ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową, o dokonanej cesji – w przypadku zawarcia umowy cesji z Bankiem.

2. W przypadku zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej z Kredytobiorcą Umowy ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie.

3. Bank jest uprawniony do podjęcia decyzji, czy należna od zakładu ubezpieczeń kwota z tytułu ubezpieczenia ma być przeznaczona na usunięcie szkody, czy spłatę Kredytu
4. Koszty ubezpieczenia przedmiotu kredytu ponosi Kredytobiorca.

§ 13
Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1. W przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia przedmiotu na zabezpieczenie, Przewłaszczający jest dodatkowo zobowiązany do:
- nie zbywania i nieobciążania przedmiotu przewłaszczenia bez zgody Banku,
- nie rozporządzania swoim udziałem, w przypadku przewłaszczenia częściowego, ani nie oddawania Przedmiotu w używanie osoby trzeciej bez zgody Banku,
- ponoszenia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego użytkowania Przedmiotu nakładów, w tym także do ponoszenia na własny koszt niezbędnych napraw i

przeprowadzania niezbędnych badań technicznych,
- dochowania szczególnej staranności podczas użytkowania Przedmiotu,
- poniesienia kosztów zawarcia umowy przewłaszczenia,
- ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu przewłaszczenia,

2. Przewłaszczający wyraża zgodę na oznaczenie przewłaszczonego Przedmiotu jako przedmiotu przewłaszczenia na rzecz Banku i utrzymanie tego oznaczenia aż do całkowitej
spłaty wszystkich należności Klienta z tytułu zaciągniętego Kredytu.

3. W przypadku sprzedaży Przedmiotu przez Bank lub sprzedaży przez upoważnioną osobę trzecią na zlecenie Banku, Bank zastrzega sobie zaliczenia przychodów uzyskanych
ze sprzedaży w następującej kolejności:
a) na pokrycie kosztów sprzedaży (w tym również podatki),
b) na pokrycie kosztów windykacji i strat Banku, jeśli nastąpiła zwłoka w wydaniu przewłaszczonego Przedmiotu,
c) na spłatę dłużnych należności wynikających z Umowy.

4. Przewłaszczający zobowiązuje się do niezwłocznego wydania Przedmiotu na żądanie Banku lub osoby przez niego upoważnionej. Szkody wynikłe dla Banku z niewykonania
lub zwłoki w wykonaniu obowiązku wydania Przedmiotu w terminie i w miejscu wskazanym przez Bank lub wydania Przedmiotu przewłaszczonego w stanie pogorszonym,
jak również wszelkie koszty poniesione przez Bank, obciążają Klienta, który zobowiązany jest do ich pokrycia.
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§ 14
Koszty czynności dokonanych przez Bank

Wszelkie koszty czynności dokonanych przez Bank na zlecenie Klienta lub w jego interesie, a w szczególności koszty związane z:
a) ustanowieniem, zmianą i zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia,
b) zarządzaniem, przechowywaniem i dozorem nad przedmiotem zabezpieczenia,
c) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia,
ponosi Kredytobiorca.

§ 15
Odpowiedzialność Banku

1. Bank nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie Przedmiotu przez sprzedawcę oraz za jego wady fizyczne i prawne.
2. Bank nie odpowiada za zakres oraz terminowość wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu.

§ 16
Zmiany OWU

1. Bank może dokonywać zmian OWU w celu ich dostosowania do sytuacji rynkowej, przepisów prawa lub wymogów wewnętrznych.
2. W takim przypadku Bank informuje Kredytobiorcę o treści dokonanych zmian. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od poinformowania o zmianach,

Kredytobiorca nie wypowie Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Zawiadomienie o dokonaniu zmian uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia jego wysłania Kredytobiorcy, zgodnie z postanowieniami § 18.

§ 17
Obowiązki informacyjne

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46 poz. 276 –t.jedn. z późn.
zm.), Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych lub danych firmowych, a także informacji
przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach.

2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie o której mowa w ust. 1, ma prawo m.in. do:
- stosowania wobec Kredytobiorcy środków bezpieczeństwa finansowego polegających w szczególności na Jego identyfikacji i weryfikacji tożsamości na podstawie

dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
- rozwiązania Umowy,
- odmowy przeprowadzenia transakcji,
- nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków).

§ 18
Doręczanie pism

1. W razie zmiany danych adresowych Kredytobiorcy w czasie trwania Umowy, Kredytobiorca ma obowiązek pisemnie zawiadomić Bank o nowym adresie, ze wskazaniem
numeru Umowy.

2. W przypadku niespełnienia tego wymogu korespondencję przesyłaną na adres podany przy zawarciu Umowy, uważa się za doręczoną.
3. Jeżeli Kredytobiorcy nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie adresu, o którym mowa w ust. 1, Bank będzie uprawniony do pobrania opłaty w wysokości

określonej w „Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności” za ustalenie nowego adresu Kredytobiorcy.

§ 19
Klauzula sanacyjna

Strony Umowy ustalają, że w przypadku nieważności jednego z postanowień zawartej pomiędzy nimi Umowy pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.

§ 20
Właściwość prawa i właściwość sądu

1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą stosunków prawnych jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z zawartych z Bankiem umów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.


