OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE
KREDYTOWANIA POJAZDÓW W GETIN NOBLE BANKU SA
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§1
Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów (dalej: OWU)
OWU stosuje się do wszelkich zawieranych przez Bank z konsumentami umów o udzielenie kredytu z przeznaczeniem na zakup pojazdu mechanicznego, związanych z zakupem
pojazdów mechanicznych albo zabezpieczonych na pojeździe mechanicznym oraz wszelkich umów zawieranych przez Bank, mających służyć zabezpieczeniu zwrotu tego kredytu,
niezależnie od tego czy Klient udzielający zabezpieczenia zawarł równocześnie umowę kredytu, dalej zwanych łącznie Umowami, a każda z osobna Umową. Ilekroć w niniejszych
OWU jest mowa o:
Kredycie - należy przez to odpowiednio rozumieć także zobowiązania Klienta z tytułu innych niż na zakup pojazdów, produktów kredytowych,
Kapitale – należy przez to rozumieć zobowiązanie główne wynikające z Umowy, w tym w szczególności kwotę kredytu.
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§2
Forma zawarcia i zmiany Umowy
Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umów powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że powszechnie obowiązujące
przepisy prawa przewidują formę szczególną.
Zmiany harmonogramu spłat, wynikające ze zmiany oprocentowania nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy kredytu. Bank jest zobowiązany przesłać Klientowi
zmienioną treść harmonogramu spłat.

§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 Klienta
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§6
Niespłacenie kredytu w terminie
Niedotrzymanie przez Klienta terminu spłaty zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy powoduje przeniesienie w dniu wymagalności należności niespłaconej
kwoty zobowiązania, na rachunek należności przeterminowanych Banku.
Od niespłaconych w terminie rat kapitału, Bank pobiera odsetki naliczone według podwyższonej stopy procentowej, której wysokość oraz zasady zmiany określone zostały
w Umowie kredytu.
§7
Wypowiedzenie Umowy
Bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia z powodów określonych w Umowie kredytu.
W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty, jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia nie ureguluje należności, Bank - w dniu wskazanym w
ostatecznym wezwaniu do zapłaty - przeliczy zadłużenie na złote polskie wg kursu sprzedaży określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz
indeksowanych kursem walut obcych”, obowiązującej w dniu dokonania przeliczenia. Od dnia przeliczenia od niespłaconego zadłużenia naliczane będą odsetki podwyższone
według oprocentowania podwyższonego, określonego dla kredytów złotowych.
Kredytobiorca wyraża zgodę na to, że w razie niewywiązania się przez niego z postanowień umowy kredytu, Bank uprawniony będzie do zlecenia windykacji osobie prawnej
lub fizycznej wykonującej te czynności na zlecenie Banku.

§ 10
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
W przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia przedmiotu na zabezpieczenie, Klient jest dodatkowo zobowiązany do:
nie zbywania i nieobciążania przedmiotu przewłaszczenia bez zgody Banku,
nie rozporządzania swoim udziałem, w przypadku przewłaszczenia częściowego, ani nie oddawania pojazdu w używanie osoby trzeciej bez zgody Banku,
ponoszenia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego użytkowania pojazdu nakładów, w tym także do ponoszenia na własny koszt niezbędnych napraw i
przeprowadzania niezbędnych badań technicznych,
poniesienia kosztów zawarcia umowy przewłaszczenia,
ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu przewłaszczenia,
Klient wyraża zgodę na oznaczenie przewłaszczonego pojazdu jako przedmiotu przewłaszczenia na rzecz Banku i utrzymanie tego oznaczenia aż do całkowitej spłaty
wszystkich należności Klienta z tytułu zaciągniętego kredytu.
W przypadku sprzedaży pojazdu 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 pojazdu,
c) na spłatę dłużnych należności wynikających z umowy kredytu w kolejności określonej w Umowie kredytu

§ 11
Koszty czynności dokonanych przez Bank
Wszelkie koszty czynności dokonanych przez Bank związane z:
a) ustanowieniem, zmianą i zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia,
b) zarządzaniem, przechowywaniem i dozorem nad przedmiotem zabezpieczenia,
c) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia,
ponosi Klient.

1.

Klient zobowiązuje się do:
w przypadku zabezpieczenia w formie zastawu - uzyskania wpisu o ustanowieniu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i przedstawienia Bankowi
dowodu rejestracyjnego z tym wpisem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o wpisie zastawu do rejestru zastawów,
terminowego uiszczania składek ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całym okresie kredytowania,
w przypadku zabezpieczenia w formie 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,
użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywania go w pełnej sprawności,
wydania na pierwsze żądanie Banku pojazdu będącego zabezpieczeniem kredytu, w razie podjęcia przez Bank decyzji o przejęciu pojazdu.

1.

1.

Bank jest uprawniony do podjęcia decyzji, czy należna od zakładu ubezpieczeń kwota z tytułu ubezpieczenia ma być przeznaczona na usunięcie szkody, czy spłatę kredytu.
Koszty ubezpieczenia przedmiotu kredytu ponosi Klient.
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§ 12
Zmiany OWU
Zmiana treści OWU przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany OWU;
b) wyrok sądowy lub decyzję administr., jeżeli OWU zawierają postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub
decyzji wymagają zmiany OWU;
c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej OWU i w wyniku
ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany OWU, której celem jest dostosowanie treści OWU do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów;
d) d) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w OWU nie dających się usunąć w wyniku wykładni
ich postanowień.
W przypadku o którym mowa w pkt.1 Bank przesyła Klientowi treść dokonanych zmian. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od doręczenia zmian, Klient
nie wypowie Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
§ 13
Doręczanie pism
W razie zmiany adresu do doręczeń Klienta w czasie trwania Umowy, Klient ma obowiązek pisemnie zawiadomić o nowym adresie Bank, ze wskazaniem numeru Umowy.
Wszelka korespondencja wysyłana przez Bank kierowana będzie na adres podany przez Klienta przy zawarciu Umowy, chyba że Klient powiadomił Bank zgodnie z treścią
ust. 1 o zmianie adresu - w takim przypadku korespondencja kierowana będzie na ostatni adres podany Bankowi.
Jeżeli Klient 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 Klienta.

§ 14
Klauzula sanacyjna
Strony umowy o udzielenie kredytu albo umowy o zabezpieczenie zwrotu kredytu ustalają, że w przypadku nieważności jednego z postanowień zawartej pomiędzy nimi umowy
pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.
§ 15
Właściwość prawa
Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Klientem stosunków prawnych jest prawo polskie.

§8
Zabezpieczenia spłaty należności Banku
Klient w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest do ustanowienia na żądanie Banku zabezpieczenia uzupełniającego, gdy wg oceny Banku nastąpiło pogorszenie
sytuacji majątkowej Klienta, któremu udzielono kredytu, mające wpływ na jego zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu.
W sytuacjach wskazanych w ust. 1, Bank jest upoważniony do określenia sposobu zabezpieczenia i warunków związanych z tym zabezpieczeniem, z zastrzeżeniem, że celem
ustanowienia zabezpieczenia uzupełniającego ma być pokrycie zwiększonego ryzyka wynikającego z obniżenia się zdolności Klienta do spłaty zobowiązań przewidywanych
w Umowie kredytu.
W trakcie realizacji przysługujących Bankowi praw z tytułu zabezpieczenia, Klient zobowiązany jest do współpracy z Bankiem w zakresie realizacji zabezpieczenia oraz
jego ochrony przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności do wydania Bankowi przedmiotu zabezpieczenia.
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 o ustanowienie zabezpieczenia.
W przypadku deponowania 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) pojazdu 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 pojazdu z dokonanym wpisem
o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
§9
Przelew praw z umowy ubezpieczenia
W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia AC przedmiotu zabezpieczenia Klient zobowiązany jest do:
zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia w całym okresie trwania Umowy, w zakresie wskazanym przez Bank,
cedowania na Bank praw wynikających z umów ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia zawartych w trakcie obowiązywania Umowy,
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.
W przypadku zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy ubezpieczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Banku o tym fakcie.
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