REGULAMIN PRODUKTOWY DLA KREDYTU MIESZKANIOWEGO I KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
w brzmieniu obowi zuj cym od dnia 01.08.2008 roku wraz ze zm. wprowadzonymi w dniu 01.04.2009 roku, w dniu 01.07.2010 roku, w dniu
01.09.2010 roku, w dniu 21.02. 2011 roku, w dniu 19.12.2011 r., w dniu 16.04.2012 roku, w dniu 23 grudnia 2013 roku w dniu 3 lutego 2014roku,
w dniu 28 kwietnia 2014r.,w dniu 26 maja 2014r., w dniu 27 lipca 2014r., w dniu 2 marca 2015r oraz w dniu 1 kwietnia 2015r.
1.

POSTANOWIENIA WST

PNE

1.1. Stosowanie Regulaminu Kredytowego
Wszelkie terminy zdefiniowane (wyrazy pisane wielk liter ) maj takie znaczenie, jakie im nadano w maj cych zastosowanie do Umowy Kredytu
Regulaminie Kredytowym albo w Umowie Kredytu, o ile w niniejszym Regulaminie Produktowym nie zosta o im wyra nie nadane znaczenie
odmienne. Jednak znaczenie nadane Umow Kredytu ma zawsze pierwsze stwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu Produktowego.
2.
DEFINICJE
2.1. Dokumentacja Kredytowa
2.1.1. Regulamin Produktowy – oznacza niniejszy Regulamin Produktowy dla Kredytu Mieszkaniowego i Konsolidacyjnego.
2.2. Produkt Kredytowy
2.2.1. Kredyt – oznacza Kredyt Mieszkaniowy lub Kredyt Konsolidacyjny;
2.2.2. Kredyt Konsumencki — oznacza Kredyt, który zosta udzielony na podstawie umowy zawartej do dnia 17 grudnia 2011 r. do którego stosuje
si Ustaw z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081, z pó niejszymi zmianami); je eli Dokumentacja
Kredytowa u ywa poj cia „Kredyt” to zawsze odnosi si to równie do Kredytu Konsumenckiego, chyba e ze szczególnego postanowienia
Dokumentacji Kredytowej wynika co innego; informacja o tym, czy niniejsza Umowa Kredytu jest Kredytem Konsumenckim zawarta jest w
tytule Umowy Kredytu;
2.2.3. Kredyt Mieszkaniowy – oznacza Kredyt przeznaczony na nabycie Nieruchomo ci, Budow , na sp at zad enia Kredytobiorcy w Banku lub
innych bankach, a przeznaczonego na wcze niej wymienione cele, b
dodatkowo na sp at w Banku lub w innych bankach zobowi za
Kredytobiorcy zaci gni tych na inne cele; a tak e o ile Warunki Kredytu to przewiduj
dodatkowo przeznaczony na cel konsumpcyjny;
2.2.4. Kredyt Konsolidacyjny – oznacza Kredyt przeznaczony na sp at zad enia Kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach wskazanego
w Umowie Kredytu, a tak e o ile Warunki Kredytu to przewiduj
dodatkowo na cel konsumpcyjny.
2.3. Parametry Kredytu
2.3.1. Nieruchomo - oznacza w zale no ci od kontekstu, w którym to poj cie zosta o u yte b
: (i) prawo w asno ci nieruchomo ci, u ytkowanie
wieczyste nieruchomo ci (ewentualnie wraz z prawem w asno ci budynków i budowli), w asno ciowe spó dzielcze prawo do lokalu, tak e
wszelkie prawa zwi zane z prawem w asno ci lub prawem u ytkowania wieczystego b
(ii) przedmiot wymienionych praw (nieruchomo
lokalow , budynkow lub gruntow albo cz
takiej nieruchomo ci);
2.3.2. Nieruchomo Kredytowana -oznacza Nieruchomo nabywan w ramach realizacji Celu Kredytu albo Nieruchomo , na której ma zosta
zrealizowana Budowa stanowi ca Cel Kredytu;
2.3.3. Budowa – oznacza wykonywanie (budow lub monta ) na Nieruchomo ci obiektu budowlanego, a tak e jego odbudow , rozbudow ,
nadbudow , remont (modernizacja lub odnowienie), przebudow , prace wyko czeniowe albo doko czenie wcze niej wymienionych prac;
2.3.4. Cel Kredytu – oznacza nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej, Budow na Nieruchomo ci Kredytowanej albo sp at zobowi za w innym
banku zaci gni tych na nabycie Nieruchomo ci lub Budow lub zaci gni tych na inne cele b
cel konsumpcyjny.

2.4. Daty i Okresy
2.4.1. Data Ostatecznej Wyp aty Kredytu – oznacza wskazan w Umowie Kredytu dat kalendarzow , w której najpó niej mo e nast pi Wyp ata
Kredytu (ca ci lub jakiejkolwiek jego cz ci);
2.4.2. Kwarta - oznacza okres kolejnych trzech miesi cy kalendarzowych w ka dym roku kalendarzowym, odpowiednio od 1.01 do 31.03, od 1.04
do 30.06, od 1.07 do 30.09 i od 1.10 do 31.12;
2.4.3. Okres Sta ego Oprocentowania – wskazany w Indywidualnych Warunkach Kredytu oraz w dyspozycji Kredytobiorcy z onej na podstawie
Umowy Kredytu (o ile tak dyspozycj z ono), okres, w którym oprocentowanie Kredytu naliczane jest na podstawie Stopy Sta ej,
niezale nie od tego, czy jest naliczana Mar a Podstawowa czy Podwy szona;
2.4.4. Okres Zmiennego Oprocentowania - dla Umów kredytu zawieranych do dnia 27.04.2014 oznacza okres od pierwszego Dnia Roboczego
nast puj cego po Dacie Wymagalno ci Raty w pierwszym miesi cu Kwarta u do dnia poprzedzaj cego pierwszy Dzie Roboczy nast puj cy
po Dacie Wymagalno ci Raty w pierwszym miesi cu kolejnego Kwarta u, w którym Oprocentowanie Kredytu naliczane jest na podstawie Stopy
Zmiennej; za dla Umów kredytu zawieranych od dnia 28.04.2014 oznacza okres kolejnych trzech miesi cy kalendarzowych liczony od
pierwszego Dnia Roboczego nast puj cego po Dacie Wymagalno ci Raty do dnia poprzedzaj cego pierwszy Dzie Roboczy nast puj cy po
Dacie Wymagalno ci Raty w pierwszym miesi cu kolejnego Okresu Zmiennego Oprocentowania, w którym Oprocentowanie Kredytu naliczane
jest na podstawie Stopy Zmiennej.
2.4.5. Okres Odroczonej Sp aty Kapita u Kredytu - oznacza wskazany w Umowie Kredytu dodatkowy okres karencji w sp acie kapita u kredytu.
Okres ten liczony jest od Daty Wyp aty ca ci Kredytu lub Daty Ostatecznej Wyp aty Kredytu w zale no ci od tego, która z tych dat nast pi
wcze niej.
2.5.1. Rachunek Bie cej Obs ugi Kredytu – oznacza wskazany w Umowie Kredytu Rachunek Obs ugi Kredytu s
cy do dokonywania sp at
wymagalnych Rat i innych nale no ci Banku;
2.5.2. Rachunek Obs ugi Wcze niejszych Sp at– oznacza wskazany w Umowie Kredytu Rachunek Obs ugi Kredytu s
cy do dokonywania
wcze niejszej cz ciowej lub ca kowitej sp aty Kredytu.
2.6. Op aty i Prowizje
2.6.1. Prowizja Przygotowawcza- oznacza prowizj z tytu u udzielenia, zwi kszenia lub przed enia Kredytu p atn przez Kredytobiorc .
2.6.2. Prowizja Rekompensacyjna- oznacza prowizj od przedterminowej sp aty Kredytu w ca ci lub cz ci.
2.7. Pozosta e definicje
2.7.1. Tabela Kursów– oznacza obowi zuj
w Banku „Tabel kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych
Deutsche Bank Polska S.A..”, publikowan na stronie internetowej Banku www.deutschebank.pl;
2.7.2. Brakuj cy Minimalny Wk ad W asny - oznacza cz
Kredytu, stanowi
ró nic pomi dzy minimalnym wymagalnym przez Bank wk adem
finansowym Kredytobiorcy, a wk adem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorc , przy uwzgl dnieniu tak e wk adu, do którego faktycznego
wniesienia Kredytobiorca zobowi zuje si w Umowie Kredytu. Kwota Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego jest okre lona w Umowie
Kredytu;
2.7.3. Nieruchomo Obci ana Hipotek – oznacza tytu prawny do Nieruchomo ci Kredytowanej albo innej Nieruchomo ci, b
cy przedmiotem
hipoteki ustanowionej na rzecz Banku, stanowi cej Zabezpieczenie Kredytu albo – zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu – maj cy
stanowi w przysz ci przedmiot hipoteki b
cej Zabezpieczeniem Kredytu;
Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr 0000022493. Wysoko kapita u zak adowego: 2 651 449 384 z
(kapita op acony w ca ci), NIP: 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
1z9

WZ/2008/07/01 wer. 9.0

2.5. Rachunki bankowe

2.7.4. Polisa Ubezpieczeniowa - oznacza wydany przez ubezpieczyciela dokument potwierdzaj cy fakt zawarcia umowy ubezpieczenia
Nieruchomo ci Kredytowanej lub innej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , od ognia i innych zdarze losowych,; obejmuj cych
w szczególno ci uderzenie pioruna, grad, huragan, eksplozj , akcj ratownicz prowadzon w zwi zku z wymienionymi powy ej zdarzeniami,
nast pstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, powód - o ile zakres ten nie zosta wy czony zapisami Umowy Kredytu
2.7.5. Cesja Praw z Polisy Ubezpieczeniowej - oznacza przelew wszystkich wierzytelno ci wynikaj cych ze stosunku ubezpieczenia zawartego
przez wszystkich w cicieli Nieruchomo ci Obci onej Hipotek , udokumentowanego Polis Ubezpieczeniow /Polisami Ubezpieczeniowymi;
2.7.6. Wycena - oznacza warto
Nieruchomo ci Kredytowanej lub innej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , zaakceptowan przez Bank i
okre lon w Umowie Kredytu;
2.7.7. Sprzedawca - oznacza wskazany w Umowie Kredytu podmiot, od którego Kredytobiorca zamierza naby Nieruchomo Kredytowan , dla
której jest za ona ksi ga wieczysta b
na chwil Wyp aty Kredytu b
spe nione wszystkie przes anki dla za enia takiej ksi gi
wieczystej;
2.7.8. Deweloper - oznacza wskazany w Umowie Kredytu podmiot, od którego Kredytobiorca zamierza naby Nieruchomo Kredytowan , gdy na
chwil Wyp aty Kredytu nie b
spe nione wszystkie przes anki dla za enia ksi gi wieczystej dla Nieruchomo ci Kredytowanej;
postanowienia dotycz ce Dewelopera stosuje si odpowiednio do spó dzielni mieszkaniowej;
2.7.9. Ubezpieczenie Nieruchomo ci –
a) Ubezpieczenie Grupowe Nieruchomo ci -dobrowolne dla w ciciela Nieruchomo ci Obci anej Hipotek lub Kredytobiorcy b
cego
cicielem Nieruchomo ci Obci anej Hipotek ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , od ognia i innych zdarze losowych;
obejmuj cych w szczególno ci uderzenie pioruna, grad, huragan, eksplozj , obsuni cie si ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu w ubezpieczony
obiekt, akcj ratownicz prowadzon w zwi zku z wymienionymi powy ej zdarzeniami, powód , nast pstwa szkód wodno-kanalizacyjnych,
znajduj ce si w ofercie Banku do 31 marca 2015 roku na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia nieruchomo ci zawartej przez Bank z
wybranym Towarzystwem ubezpiecze ;
b) Ubezpieczenie Indywidualne Nieruchomo ci - dobrowolne dla w ciciela Nieruchomo ci Obci anej Hipotek lub Kredytobiorcy
cego w cicielem Nieruchomo ci Obci anej Hipotek ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , od ognia i innych zdarze
losowych; obejmuj cych w szczególno ci uderzenie pioruna, grad, huragan, eksplozj , obsuni cie si ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu w
ubezpieczony obiekt, akcj ratownicz prowadzon w zwi zku z wymienionymi powy ej zdarzeniami, powód , nast pstwa szkód wodnokanalizacyjnych, oferowane za po rednictwem Banku od 1 kwietnia 2015 roku.

3. WYP ATA KREDYTU
3.1.1. Poza Warunkami Wyp aty Kredytu przewidzianymi pozosta Dokumentacj Kredytow (w szczególno ci w punkcie 4.2.1. [Warunki Wyp aty
Kredytu] Regulaminu Kredytowego oraz w Indywidualnych Warunkach Kredytu), a tak e poza Warunkami Wyp aty Kredytu wskazanymi
w punktach 3.1.2. – 3.1.4 oraz 3.2. poni ej, Warunki Wyp aty Kredytu stanowi :
a) zap ata jednorazowej Prowizji Przygotowawczej;
b) przed enie Bankowi dowodu uiszczenia przez Kredytobiorc op at s dowych, notarialnych oraz innych kosztów zwi zanych
z ustanowieniem i zarejestrowaniem na rzecz Banku Zabezpiecze Kredytu, do zap aty których Kredytobiorca jest zobowi zany przed
Wyp at Kredytu;
c) ustanowienie i - gdy Wymagania Prawne to przewiduj - zarejestrowanie innych ni hipoteka Zabezpiecze Kredytu, o ile niniejszy
Regulamin Produktowy lub pozosta e Warunki Kredytu zobowi zuj Kredytobiorc do zapewnienia ich ustanowienia (przez Kredytobiorc
lub osob trzeci );
d) przed enie przez Kredytobiorc odpowiednich dokumentów pochodz cych od Sprzedawcy lub Dewelopera odpowiadaj cych Warunkom
Kredytu oraz Wymaganiom Prawnym, w tym pozwalaj cych na Wyp at Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu.
3.1.2. Warunki Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na Budow
3.1.2.1. Warunki Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na Budow Nieruchomo ci Kredytowanej stanowi :
a) przed enie Bankowi dowodu z enia wniosku o wpis do ksi gi wieczystej hipotek na rzecz Banku, do których ustanowienia
zobowi zuje Umowa Kredytu;
b) zapewnienie dokonania przez Kredytobiorc na zasadach okre lonych w Umowie Kredytu ubezpieczenia Nieruchomo ci Kredytowanej
– o ile wymagane na tym etapie oraz innej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek oraz zapewnienie dokonania przez wszystkich
cicieli Nieruchomo ci Obci onej Hipotek na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej i przed enie Bankowi dowodu
zawiadomienia ubezpieczyciela o dokonanym przelewie wraz z dowodem op acenia sk adki ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami pkt
5.4.3. oraz 5.4.5 niniejszego Regulaminu lub zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek w ramach
Ubezpieczenia Nieruchomo ci zgodnie z warunkami ubezpieczenia, z zastrze eniem, i w przypadku Ubezpieczenia Indywidualnego
Nieruchomo ci wymagane jest równie zapewnienie dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej przez
wszystkich ubezpieczonych;
c) przed enie Bankowi dowodów zaanga owania rodków w asnych Kredytobiorcy potrzebnych do pokrycia ca kowitych kosztów
zwi zanych z realizacj Celu Kredytu.
3.1.3. Warunki Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na sp at w innym banku kredytu udzielonego na nabycie Nieruchomo ci lub
Budow b
dodatkowo na sp at w innych bankach zobowi za zaci gni tych na inne cele
3.1.3.1. Warunkami Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na sp at w innym banku kredytu udzielonego na nabycie Nieruchomo ci
lub Budow lub dodatkowo sp at kredytu w innym banku przeznaczonego na inne cele ni Budowa lub nabycie Nieruchomo ci - s
warunki wymienione w punkcie 3.1.2.1. lit. (a) – (c) powy ej, a ponadto
a) przedstawienie Bankowi dowodu sp aty przez Kredytobiorc takiej cz ci refinansowanego przez Bank zobowi zania lub zobowi za ,
by po Wyp acie przez Bank Kredytu, zobowi zanie to wygas o.
b) Dodatkowo, je eli hipoteka na rzecz Banku ma by ustanowiona po dniu 20 lutym 2011r. na Nieruchomo ci obci onej hipotek
ustanowion na rzecz innego banku po dniu 20 lutym 2011r. z tytu u kredytu, który podlega sp acie przez Bank w ramach
udzielonego Kredytu:
c) przed enie Bankowi o wiadczenia podmiotu posiadaj cego tytu prawny do Nieruchomo ci obci onej hipotek ustanowion na
rzecz innego banku, z tytu u kredytu, który jest sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu uprawniaj cy go do obci ania
takiej nieruchomo ci, sporz dzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie po wiadczonym zgodnie, z którym zobowi zuje si on
wobec Banku do przeniesienia hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na dalszym miejscu na opró nione miejsce hipoteczne, które
powstanie w wyniku wykre lenia hipoteki wpisanej w ksi dze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomo ci Obci onej Hipotek , a
ustanowionej z tytu u kredytu, który podlega sp acie przez Bank w ramach udzielonego Kredytu;
d) przedstawienie Bankowi kopii z onego i op aconego wniosku o ujawnienie w dziale IV ksi gi wieczystej prowadzonej dla
Nieruchomo ci Obci onej (zawieraj cej prezentat s du), roszczenia Banku o przeniesienie hipoteki, do której ustanowienia
zobowi zuje Umowa Kredytu na opró nione miejsce hipoteczne, które powstanie w wyniku wykre lenia hipoteki wpisanej w ksi dze
wieczystej prowadzonej dla Nieruchomo ci Obci onej Hipotek , a ustanowionej z tytu u kredytu, który podlega sp acie przez Bank w
ramach udzielonego Kredytu;
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Je eli hipoteka na rzecz Banku ma by ustanowiona na Nieruchomo ci obci onej hipotek na rzecz innego banku, którego kredyt jest
sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu – termin dokonania ubezpieczenia tej Nieruchomo ci i termin dokonania na rzecz
Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej okre la punkt 5.4.7. niniejszego Regulaminu Produktowego.
3.1.4. Warunki Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej
3.1.4.1. Warunki Wyp aty Kredytu Mieszkaniowego przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej od Sprzedawcy stanowi :
a) przed enie Bankowi dowodu z enia wniosku o wpis do ksi gi wieczystej hipotek na rzecz Banku na Nieruchomo ciach innych ni
Nieruchomo Kredytowana, a do których ustanowienia zobowi zuje Umowa Kredytu,
b) zapewnienie dokonania przez Kredytobiorc na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie Produktowym oraz pozosta ych
Warunkach Kredytu ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , innej ni Nieruchomo
Kredytowana oraz zapewnienie
dokonania przez wszystkich w cicieli Nieruchomo ci Obci anej Hipotek na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej i
przed enie Bankowi dowodu zawiadomienia ubezpieczyciela o dokonanym przelewie wraz z dowodem op acenia sk adki
ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami pkt 5.4.3. oraz 5.4.5 niniejszego Regulaminu lub zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej
Nieruchomo ci Obci anej Hipotek w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci zgodnie z warunkami ubezpieczenia, z zastrze eniem, i
w przypadku Ubezpieczenia Indywidualnego Nieruchomo ci wymagane jest równie zapewnienie dokonania na rzecz Banku Cesji Praw
z Polisy Ubezpieczeniowej przez wszystkich ubezpieczonych;
c) zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przenosz cej na Kredytobiorc Nieruchomo Kredytowan oraz przed enie jej w Banku;
umowa ta powinna zawiera zapewnienie Sprzedawcy, i Nieruchomo ta nie jest obci ona s ebno ci osobist , prawem do ywocia
lub u ytkowaniem;
d) je eli dla Nieruchomo ci Kredytowanej nie jest prowadzona ksi ga wieczysta - przed enie Bankowi dowodu z enia wniosku o
za enie odpowiedniej ksi gi wieczystej;
e) przed enie Bankowi dowodu z enia wniosku o ujawnienie w ksi dze wieczystej Kredytobiorcy jako uprawnionego do nabywanej
Nieruchomo ci Kredytowanej;
f) przed enie Bankowi dowodu z enia wniosku o wpis do ksi gi wieczystej hipoteki na rzecz Banku na Nieruchomo ci Kredytowanej,
do której ustanowienia zobowi zuje Umowa Kredytu;
g) uiszczenie przez Kredytobiorc op at s dowych lub notarialnych zwi zanych z nabyciem Nieruchomo ci Kredytowanej;
h) sp ata przez Kredytobiorc takiej cz ci wiadczenia nale nego za nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej (oraz przedstawienie dowodu
zap aty i za wiadczenia o aktualnej wysoko ci nale no ci), by po Wyp acie przez Bank Kredytu wygas y pieni ne zobowi zania
Kredytobiorcy wynikaj ce z umowy stanowi cej podstaw nabycia Nieruchomo ci Kredytowanej.
i) dodatkowo, je eli hipoteka na rzecz Banku ma by ustanowiona po dniu 20 lutym 2011r. na Nieruchomo ci obci onej hipotek
ustanowion na rzecz innego banku po dniu 20 lutym 2011r. z tytu u kredytu, który podlega sp acie przez Bank w ramach udzielonego
Kredytu - przed enie Bankowi nast puj cych dokumentów:
(i) o wiadczenia podmiotu posiadaj cego tytu prawny do Nieruchomo ci obci onej hipotek , ustanowion na rzecz innego banku, z
tytu u kredytu, który jest sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu, uprawniaj cy go do obci ania takiej nieruchomo ci,
sporz dzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie po wiadczonym zgodnie, z którym zobowi zuje si on wobec Banku do
przeniesienia hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na dalszym miejscu na opró nione miejsce hipoteczne, które powstanie w
wyniku wykre lenia hipoteki wpisanej w ksi dze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomo ci Obci onej Hipotek , a ustanowionej z
tytu u kredytu udzielonego Sprzedawcy, który podlega sp acie przez Bank w ramach udzielonego Kredytu; W sytuacji, w której
Nieruchomo Kredytowana b dzie zarazem Nieruchomo ci obci on hipotek , ustanowion na rzecz innego banku, z tytu u
kredytu, który jest sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu, o wiadczenie, o którym mowa wy ej mo e zosta zawarte w
tre ci umowy przenosz cej na Kredytobiorc Nieruchomo Kredytowan sporz dzonej w formie aktu notarialnego. Ponadto, w
przypadku, gdy hipoteka na rzecz Banku, o której mowa w Umowie Kredytu b dzie ustanawiana, w innym trybie ni przewidziany na
podstawie art. 95 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.),
Kredytobiorca zobowi zany b dzie dodatkowo do przed enia o wiadczenia dotycz cego niepodejmowania przez niego dzia
zmierzaj cych do zast pienia/podmiany wierzytelno ci innego banku z tytu u kredytu, który podlega sp acie przez Bank w ramach
udzielonego Kredytu (zabezpieczonej hipotek na Nieruchomo ci Kredytowanej), inn wierzytelno ci przys uguj
takiemu
bankowi, sporz dzonego wed ug wzoru przygotowanego przez Bank dost pnego w Banku do wgl du Kredytobiorcy na jego danie.
(ii) kopii z onego i op aconego wniosku o ujawnienie w dziale IV ksi gi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomo ci Obci onej
Hipotek (zawieraj cej prezentat s du), roszczenia Banku o przeniesienie hipoteki, do której ustanowienia zobowi zuje Umowa
Kredytu na opró nione miejsce hipoteczne, które powstanie w wyniku wykre lenia hipoteki wpisanej w ksi dze wieczystej
prowadzonej dla Nieruchomo ci Obci onej Hipotek , a ustanowionej z tytu u kredytu udzielonego Sprzedawcy, który podlega
sp acie przez Bank w ramach udzielonego Kredytu.
3.1.4.2. Warunkami Wyp aty Kredytu przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej od Dewelopera s warunki wymienione w punkcie
3.1.4.1. lit. (a) – (b) powy ej, a ponadto przelew na Bank jako Zabezpieczenie Kredytu, przysz ej wierzytelno ci, któr Kredytobiorca
ewentualnie nab dzie w stosunku do Dewelopera o zwrot kwot wp aconych na poczet ceny nabycia Nieruchomo ci Kredytowanej.
3.1.5. Warunki Wyp aty Kredytu Konsolidacyjnego
3.1.5.1. Warunki Wyp aty Kredytu Konsolidacyjnego stanowi :
a) przed enie w Banku dowodu z enia w s dzie wniosku o ustanowienie na rzecz Banku hipotek, do których ustanowienia zobowi zuje
Umowa Kredytu,
a) zapewnienie dokonania na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie Produktowym ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek oraz dokonanie przez wszystkich w cicieli Nieruchomo ci Obci anej Hipotek na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy
Ubezpieczeniowej i dostarczenie Bankowi dowodu zawiadomienia ubezpieczyciela o dokonanym przelewie wraz z dowodem op acenia
sk adki ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami pkt 5.4.3. oraz 5.4.5 niniejszego Regulaminu lub przyst pienia do Ubezpieczenia
Nieruchomo ci zgodnie z warunkami ubezpieczenia, z zastrze eniem, i w przypadku Ubezpieczenia Indywidualnego Nieruchomo ci
wymagane jest równie zapewnienie dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej przez wszystkich
ubezpieczonych; je eli jednak hipoteka na rzecz Banku ma by ustanowiona na Nieruchomo ci obci onej hipotek na rzecz innego
banku, która zabezpiecza kredyt sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu – termin dokonania ubezpieczenia tej
Nieruchomo ci i termin dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej okre la punkt 5.4.7. (poni ej) niniejszego
Regulaminu Produktowego,
b) przedstawienie Bankowi dowodu sp aty przez Kredytobiorc takiej cz ci refinansowanego przez Bank zobowi zania lub zobowi za , by
po Wyp acie przez Bank Kredytu, zobowi zanie to wygas o.
3.2.1. Z zastrze eniem punktu 5.2.1.4 [Warunki Wyp aty Kredytu] Regulaminu Kredytowego, Wyp ata Kredytu (w ca ci albo w danej transzy)
nast pi po z eniu przez Kredytobiorc Dyspozycji Wyp aty (lub jego transzy) w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w
Indywidualnych Warunkach Kredytu, a je eli tam go nie okre lono – na rachunek wskazany przez Kredytobiorc w Dyspozycji Wyp aty. W
przypadku Kredytu przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej rachunek bankowy wskazany w Dyspozycji Wyp aty musi by
zgodny z rachunkiem bankowym Sprzedawcy okre lonym w umowie stanowi cej podstaw nabycia przez Kredytobiorc Nieruchomo ci
Kredytowanej, b
z rachunkiem bankowym Dewelopera, okre lonym w umowie zobowi zuj cej Dewelopera do przeniesienia na
Kredytobiorc Nieruchomo ci Kredytowanej.

3.2.2. Dyspozycja Wyp aty winna by z ona na formularzu Banku dost pnym na stronie internetowej Banku www.deutschebank.pl albo w ka dym
oddziale Banku.
3.2.3. Kwota Kredytu b dzie wyp acona Kredytobiorcy w z otych lub w walucie obcej, przy czym w przypadku Kredytu udzielonego w walucie innej
ni z oty wyp ata Kredytu b dzie zrealizowana po przeliczeniu Kwoty Kredytu lub kwoty transzy Kredytu , w przypadku kredytów wyp acanych
w transzach, na walut w której realizowany jest Cel Kredytu. W takiej sytuacji Bank dokonuje przewalutowania wed ug obowi zuj cego w
Banku na podstawie Tabeli Kursów kursu kupna Waluty Kredytu z dnia Wyp aty Kredytu lub danej transzy.
3.2.4. Wyp ata Kredytu nast puje w terminach i kwotach uzgodnionych w Umowie Kredytu. Za zgod Banku mo liwa jest zmiana terminów wyp at
(Kredytu wyp acanego zarówno jednorazowo jak i w transzach) oraz wysoko ci transz. Zgoda Banku na tak zmian nie wymaga zmiany
Umowy Kredytu i jest sk adana poprzez zrealizowanie przez Bank Dyspozycji Wyp aty zgodnie z jej tre ci . Z enie przez Kredytobiorc
Dyspozycji Wyp aty Kredytu (lub jego transzy) w kwocie lub terminie innym ni uzgodniony w Umowie Kredytu stanowi wniosek o dokonanie
tych zmian w sposób wskazany w Dyspozycji Wyp aty - o ile termin wskazany w Dyspozycji Wyp aty nie przekracza podanej w Umowie
Kredytu Daty Ostatecznej Wyp aty Kredytu.
3.2.5. Poza Warunkami Wyp aty okre lonymi w Indywidualnych Warunkach Kredytu, warunkiem wyp aty ka dej kolejnej transzy Kredytu jest,
w przypadku (i) Kredytu na Budow oraz (ii) Kredytu na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej od Dewelopera:
a) doprowadzenie finansowanej Budowy albo budowy wykonywanej przez Dewelopera lub na jego zlecenie do stanu zaawansowania, który –
zgodnie z Warunkami Kredytu - mia by zako czony przed wyp at kolejnej transzy; okoliczno ci te ustala osoba wskazana przez Bank,
b) wykonanie wszystkich robót budowlanych zwi zanych z okre lonym etapem budowy oraz zgodnie z dokumentacj projektow ,
c) zaakceptowanie przez Bank wykorzystania poprzedniej transzy Kredytu zgodnie z celem okre lonym w Warunkach Kredytu.
3.2.6. Je eli wyp ata kolejnych transz Kredytu nie pozwoli na sp at przez Kredytobiorc zobowi za potrzebnych do pokrycia ca kowitych kosztów
zwi zanych z realizacj Celu Kredytu, Kredytobiorca jest zobowi zany do pokrycia tych kosztów z w asnych rodków przed wyp at ostatniej
transzy oraz przed enia Bankowi dowodu ich poniesienia..
3.2.7. Wyp ata Kredytu (zarówno wyp acanego jednorazowo, jak i w transzach) nie mo e nast pi pó niej ni w Dacie Ostatecznej Wyp aty Kredytu
(podanej w Umowie Kredytu), a ponadto w przypadku Kredytu wyp acanego w transzach Bank ma prawo odmowy wyp aty Kredytu, je eli
wyp ata pierwszej transzy nie nast pi a w terminie 3 (trzech) miesi cy od Daty Zawarcia Umowy. Je eli Dyspozycja Wyp aty zosta a z ona w
terminie okre lonym w zdaniu poprzedzaj cym, ale ze wzgl du na prawo Banku do wstrzymania Wyp aty Kredytu albo jego transzy mog aby
ona nast pi dopiero po tym terminie Bank jest uprawniony do odmowy Wyp aty Kredytu (w tym odmowy Wyp aty Kredytu w stosunku do
wszystkich transz Kredytu). Niniejszy punkt nie uchybia ograniczeniom w z eniu i realizacji Dyspozycji Wyp aty okre lonym w punkcie 4.2.1.
[Warunki Wyp aty Kredytu] Regulaminu Kredytowego.
3.2.8. O ile Indywidualne Warunki Kredytu nie stanowi inaczej, w przypadku gdy Kredyt ma by wyp acony na kilka rachunków bankowych, w tym
na rachunek Kredytobiorcy, wyp ata na rachunek Kredytobiorcy mo e nast pi dopiero po zrealizowaniu ca kowitych wyp at na inne rachunki
okre lone w Umowie Kredytu.
3.2.9. Z zastrze eniem punktu 3.2.6. powy ej, je eli po Wyp acie Kredytu (albo wszystkich transz Kredytu) przeznaczonego na nabycie
Nieruchomo ci Kredytowanej zobowi zanie pieni ne Kredytobiorcy wynikaj ce z umowy stanowi cej podstaw nabycia Nieruchomo ci nie
wygas o, Kredytobiorca zobowi zuje si do sp aty pozosta ej cz ci nale no ci w terminie 7 (siedmiu) dni od Daty Wyp aty i poinformowania o
tym Banku niezw ocznie po dokonaniu dop aty.
3.2.10. Je eli realizacja przez Bank wszystkich celów Kredytu okre lonych w Umowie Kredytu nie wyczerpuje sumy Kredytu wówczas pozosta a do
wyp aty cz
Kredytu zostanie wyp acona na rachunek wskazany przez Kredytobiorc w Dyspozycji Wyp aty.
W przypadku gdy celem
udzielonego kredytu jest sp ata zobowi za Kredytobiorcy i jednocze nie Kredytobiorca nie zleci uruchomienia ca ci kwoty przyznanej na
sp at tych zobowi za dopuszczalne jest uruchomienie pozosta ej niewykorzystanej cz ci rodków na rachunek Klienta po z eniu
dyspozycji wyp aty i dostarczeniu za wiadcze potwierdzaj cych ca kowit sp at zobowi za w innych bankach. Wyplata pozosta ej cz ci
niewykorzystanych rodków mo e nast pi najpó niej w Dacie Ostatecznej Wyp aty Kredytu okre lonej Umow Kredytu.
3.2.11. W przypadkach, w których do Umowy Kredytu znajduje zastosowanie art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialno ci za szkod wyrz dzon przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), Bank ma prawo
wstrzymania Wyp aty Kredytu do dnia up ywu terminu do skorzystania przez Kredytobiorc z prawa odst pienia od Umowy Kredytu.
3.2.12. Przed wyp at Kredytu lub ka dej z transz Bank mo e dokona weryfikacji ksi g wieczystych Nieruchomo ci stanowi cych przedmiot
zabezpieczenia, wskazanych w punkcie 45 Umowy Kredytu oraz Nieruchomo ci Kredytowanej, wskazanej w punkcie 43 Umowy Kredytu.
W przypadku dokonania weryfikacji Bank akceptuje nast puj ce wpisy lub wzmianki:
1) roszczenia o wybudowanie budynku, wyodr bnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa w asno ci lokalu mieszkalnego.
2) roszczenia o wybudowanie budynku oraz przeniesienie w asno ci/u ytkowania wieczystego nieruchomo ci,
3) hipoteka/hipoteki na rzecz banku finansuj cego inwestycje,
4) s ebno ci gruntowe w szczególno ci: prawo przejazdu, przechodu, drogi koniecznej, s ebno ci ustanowionych na rzecz
dysponentów mediów.
5) prawo/uprawnienie do wy cznego korzystania w szczególno ci z miejsca postojowego, gara u, komórki lokatorskiej, loggii, tarasu,
balkonu.
6) wpis prawa w asno ci/ u ytkowania wieczystego na rzecz inwestora,
7) wpis udzia u we w asno ci/ u ytkowaniu wieczystym na rzecz inwestora.
Je eli wyst puj inne ni wskazane powy ej wpisy lub wzmianki wyp ata Kredytu albo jego transzy mo e zosta wstrzymana do czasu
przedstawienia przez Klienta dokumentów pozwalaj cych zaakceptowa stan prawny Nieruchomo ci i ich akceptacji przez Bank.

4. PROWIZJE, OP ATY I KOSZTY
wysoko ci okre lonej w Umowie Kredytu albo podwy szenia lub przed enia Kredytu w wysoko ci okre lonej w aneksie do Umowy Kredytu.
W przypadku Prowizji Przygotowawczej z tytu u udzielenia Kredytu, Bank potr ca j w ca ci z kwoty Kredytu przy ca kowitej Wyp acie
Kredytu albo z pierwszej lub kolejnych transz kwoty Kredytu przy Wyp acie Kredytu w transzach. Prowizja Przygotowawcza z tytu u udzielenia
Kredytu nale na jest Bankowi chocia by nie dosz o do Wyp aty Kredytu, chyba e nie dosz o do Wyp aty Kredytu z winy Banku. Je eli dojdzie
do wypowiedzenia Umowy Kredytu przez któr kolwiek ze stron przed dokonaniem pobrania Prowizji Przygotowawczej z tytu u udzielenia
Kredytu przez Bank zgodnie z zasadami okre lonymi powy ej, prowizja ta staje si wymagalna z dniem z enia o wiadczenia o
wypowiedzeniu Umowy Kredytu i p atna jest przez Kredytobiorc gotówk w kasie Banku lub jest pobierana przez Bank z Rachunku
Bie cego. Zasady pobrania Prowizji Przygotowawczej z tytu u podwy szenia lub przed enia Kredytu, okre lone s ka dorazowo w aneksie
do Umowy Kredytu.
4.2. Za wcze niejsz sp at Kredytu w ca ci lub w cz ci zgodnie z Warunkami Kredytu Bank pobierze Prowizj Rekompensacyjn , liczon
jednorazowo jako prowizja procentowa od ka dej przedterminowej sp aty, o ile Indywidualne Warunki Kredytu nie stanowi inaczej. Prowizja
Rekompensacyjna p atna jest w dniu wcze niejszej sp aty Kredytu. Przyspieszone lub wy sze p atno ci zwi zane z Kredytem niezgodne z
Warunkami Kredytu mog nie mie skutku w postaci wcze niejszej sp aty Kredytu. Prowizja ta nie jest pobierana od Kredytu Konsumenckiego.
4.3. Kredytobiorca zobowi zany jest zwróci Bankowi – na
danie Banku
koszty ustanowienia Zabezpiecze Kredytu (w tym tak e
ubezpieczenia Nieruchomo ci Kredytowanej lub innej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , ubezpieczenia Kredytu ub ubezpieczenia
Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego Kredytobiorcy - dla Umów kredytu zawieranych do dnia 25.05.2014r.), koszty Dozabezpieczenia
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4.1. Z chwil zawarcia lub zmiany Umowy Kredytu, Bankowi przys uguje Prowizja Przygotowawcza z tytu u odpowiednio: udzielenia Kredytu w

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

5.

(o ile by yby poniesione przez Bank), w tym tak e zwi zane z Wykonaniem Zast pczym, koszty kontroli przez Bank wykorzystania Kredytu (z
uwzgl dnieniem Celu Kredytu), koszty przeprowadzenia wszelkich czynno ci zwi zanych ze sprawdzeniem warto ci ustanowionych
Zabezpiecze Kredytu (okre lane cznie jako „Koszty”). Z zastrze eniem punktu 5.4.11 poni ej wysoko
pobieranych przez Bank od
Kredytobiorcy kosztów ubezpiecze odpowiada kosztom wskazanym w Umowie Kredytu, a w razie ich braku rynkowym stawkom danego
rodzaju ubezpieczenia. W przypadku innych Kosztów ni koszty ubezpieczenia, Bank pobiera je w wysoko ci udokumentowanych kosztów
poniesionych przez Bank. Ich wysoko na Dat Zawarcia Umowy wskazana jest w Umowie Kredytu (w informacji o kosztach Kredytu).
O ile Kredytobiorca nie ui ci nale nych Prowizji, Op at i Kosztów przed terminem ich wymagalno ci, wówczas Bank uprawniony jest do
obci enia odpowiedni kwot Rachunku Bie cego Kredytobiorcy. W przypadku Prowizji lub Op at, których podstaw naliczenia jest kwota w
walucie innej ni waluta Rachunku Bie cego, stosuje si kurs w ciwy dla danego rodzaju transakcji, obowi zuj cy w Banku w dniu realizacji
transakcji.
Bank ma prawo dania zap aty wszystkich Prowizji, Op at i Kosztów w walucie, w której zosta y naliczone (w której powsta y), albo w walucie
Kredytu. Do przeliczenia walut stosuje si kurs w ciwy dla danego rodzaju transakcji, obowi zuj cy w Banku w dniu – wed ug wyboru Banku
– wymagalno ci Prowizji, Op aty lub Kosztów albo w dniu zap aty.
Bank nie pobiera adnych Op at ani Prowizji za czynno ci dokonywane w zwi zku ze zmian danych osobowych Kredytobiorcy.
Poza okoliczno ciami przewidzianymi w pozosta ych Warunkach Kredytu oraz przy uwzgl dnieniu postanowie pkt. 1.4.2.3. Regulaminu
Kredytowego, Bank jest uprawniony do zmiany – nie cz ciej ni raz w miesi cu kalendarzowym - wysoko ci Op at i Prowizji okre lonych
w Tabeli Prowizji i Op at na podstawie i w stosunku do:
a) wzrostu inflacji w stopniu og aszanym przez GUS, co najmniej o 0,1%;
b) zmiany wska nika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, co najmniej o 0,1%;
c) wzrostu rzeczywistych kosztów obs ugi danej us ugi na skutek niezale nych od Banku czynników zewn trznych, w szczególno ci: wzrostu
cen op at pocztowych i telekomunikacyjnych, rozlicze mi dzybankowych koniecznych do wykonania danej us ugi, energii, wej cie w ycie
nowych regulacji prawnych powoduj cych wzrost kosztów wiadczonej us ugi o co najmniej 1%;
d) zmiany stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski o co najmniej 0,01%;
e) zmiany poziomu rezerw obowi zkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysoko ci ich ewentualnego oprocentowania, co
najmniej o 0,01%;
f) zmiany stawek oprocentowania lokat na rynku mi dzybankowym (mi dzybankowych stóp referencyjnych, wywo ana czynnikami
regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%;
g) zmiany wysoko ci obowi zkowych op at wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%;
h) zmiany rentowno ci instrumentów rynku pieni nego i kapita owego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Pa stwa), co
najmniej o 0,01%.

ZABEZPIECZENIA KREDYTU

5.1.1. Sp ata zad enia Kredytobiorcy z tytu u Kredytu musi mie zapewnion uprzywilejowan pozycj w stosunku do sp aty innych zobowi za
Kredytobiorcy, o ile Umowa Kredytu nie stanowi inaczej.
5.1.2. Kredytobiorca jest zobowi zany do zapewnienia ustanowienia (przez Kredytobiorc lub osoby trzecie) okre lonych Umow Kredytu,
niniejszym Regulaminem Produktowym oraz pozosta Dokumentacj Kredytow Zabezpiecze Kredytu (wraz z nale nymi Bankowi
odsetkami, Prowizjami, Op atami i Kosztami). Kredytobiorca zobowi zany jest ustanowi Zabezpieczenia Kredytu w asnym kosztem i
staraniem lub zapewni ich ustanowienie kosztem i staraniem osoby trzeciej, oraz dor czy Bankowi dowód ich zarejestrowania zgodnie z
postanowieniami punktu 1.3.1.1. [Dor czanie korespondencji] Regulaminu Kredytowego.
5.1.3. Je li Kredytobiorca nie ustanowi lub nie zapewni ustanowienia zabezpieczenia (przez Kredytobiorc lub osoby trzecie) w terminie okre lonym
Dokumentacj Kredytow Bank ma prawo, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy do ustanowienia zabezpieczenia, do dokonania czynno ci
zmierzaj cych do ustanowienia zabezpieczenia w tym do zbadania aktualnego stanu prawnego nieruchomo ci je li nie jest on znany Bankowi
lub/i pobrania z rejestrów publicznych dokumentów wiadcz cych o ustanowieniu zabezpieczenia. W przypadku wykonania w/w czynno ci
przez Bank, koszt przeprowadzenia ww. czynno ci ponosi Kredytobiorca zgodnie ze stawk okre lon w Tabeli Prowizji i Op at.
5.1.4. Je eli warto zabezpieczenia w postaci hipoteki stanowi cej zabezpieczenie istniej cych i przysz ych wierzytelno ci Banku wynikaj cych z
Umowy Kredytu, przesta a zapewnia pe ne ich zaspokojenie, wówczas Kredytobiorca zobowi zany jest do ustanowienia na danie Banku
dodatkowego stosownego i zaakceptowanego przez Bank Zabezpieczenia Kredytu w postaci hipoteki lub depozytu pieni nego z onego na
rachunku Banku (kaucji), w wyznaczonym przez Bank terminie. Warto rynkowa nieruchomo ci na potrzeby dotychczas ustanowionych oraz
nowo ustanawianych zabezpiecze w postaci hipoteki okre lana jest przez rzeczoznawc maj tkowego w operacie szacunkowym zgodnie z
przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców maj tkowych. Na pro
Kredytobiorcy Bank mo e odst pi od dokonania
wyceny nieruchomo ci przez rzeczoznawc maj tkowego i ustali jej warto
wedle w asnych standardów. Je eli przedmiotem
zabezpieczenia s
rodki pieni ne warto ci przedmiotu zabezpieczenia jest ich warto nominalna. Koszty przeprowadzenia wszystkich
czynno ci zwi zanych ze sprawdzeniem warto ci ustanowionych zabezpiecze ponosi Kredytobiorca. Koszty inspekcji nieruchomo ci okre la
Tabela Prowizji i Op at.
5.1.5. Z zastrze eniem postanowie pkt 4.1.1.1. Regulaminu Kredytowego, Bank jest uprawniony do dokonywania co najwy ej raz w roku w ca ym
okresie obowi zywania Umowy Kredytu, weryfikacji warto ci nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie, w terminie uzgodnionym z
Kredytobiorc . Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzaj cym odbywa si na podstawie przeprowadzonej inspekcji oraz sporz dzonej
na jej podstawie opinii o warto ci nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie albo operatu szacunkowego przez licencjonowanego
rzeczoznawc maj tkowego, zgodnie z normami okre lonymi przez standardy zawodowe. Opini lub operat szacunkowy, o których mowa
powy ej Kredytobiorca mo e dor czy Bankowi samodzielnie w uzgodnionym terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ust pu, w przeciwnym razie Bank jest uprawniony do wykonania weryfikacji warto ci nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie z w asnej
inicjatywy. W przypadku wykonania weryfikacji warto ci nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie na zlecenie Banku, koszt przeprowadzenia
ww. czynno ci ponosi Kredytobiorca zgodnie ze stawk okre lon w Tabeli Prowizji i Op at.
5.1.6.Kredytobiorca jest zobowi zany do poniesienia kosztów zwi zanych z ustanowieniem, zmian i zniesieniem Zabezpiecze Kredytu
okre lonych w Indywidualnych Warunkach Kredytu w tym tak e op at publicznoprawnych.
5.2. Hipoteka
5.2.1. Wszystkie hipoteki, do których ustanowienia lub zapewnienia ustanowienia zobowi zany jest Kredytobiorca, zobowi zany jest on ustanowi na
pierwszym miejscu lub – odpowiednio – zapewni takie ustanowienie. Jednak hipoteka ustanawiana na Nieruchomo ci obci onej hipotek ,
ustanowion na rzecz innego banku, z tytu u kredytu, który jest sp acany przez Bank w ramach udzielonego Kredytu mo e by ustanowiona za
hipotek zabezpieczaj
sp acane przez Kredyt wierzytelno ci innego banku, o ile Wyp ata Kredytu umorzy w ca ci te wierzytelno ci oraz
zostan podj te dzia ania oraz przedstawione dokumenty, o których mowa w punkcie 3.1.3.1. lit. b) powy ej. Kredytobiorca zobowi zuje si do
przedstawienia Bankowi niezale nie od dokumentów wskazanych w punkcie 3.1.3.1. lit. b) powy ej za wiadczenia banku, którego
wierzytelno ci zosta y sp acone, o braku zobowi za Kredytobiorcy z tytu u sp acanych wierzytelno ci zabezpieczonych hipotek , oraz dowód
enia w s dzie wniosku o wykre lenie hipoteki ustanowionej na rzecz takiego banku - w terminie 14 (czternastu) dni od Wyp aty Kredytu w
cz ci przeznaczonej na sp at takiego zobowi zania Kredytobiorcy. W przypadku, gdy hipoteka na rzecz Banku, o której mowa w Umowie
Kredytu b dzie ustanawiana, w innym trybie ni przewidziany na podstawie art. 95 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo
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bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.), Kredytobiorca zobowi zany b dzie dodatkowo do przed enia o wiadczenia
dotycz cego niepodejmowania przez niego dzia
zmierzaj cych do zast pienia/podmiany wierzytelno ci innego banku z tytu u kredytu, który
podlega sp acie przez Bank w ramach udzielonego Kredytu (zabezpieczonej hipotek na Nieruchomo ci Kredytowanej), inn wierzytelno ci
przys uguj
takiemu bankowi, sporz dzonego wed ug wzoru przygotowanego przez Bank dost pnego w Banku do wgl du Kredytobiorcy na
jego danie.
5.2.2. Niezale nie od innych postanowie Umowy Kredytu, Kredytobiorca jest zobowi zany do przed enia Bankowi dowodu z enia
odpowiadaj cego wymogom prawa wniosku o wpis wszystkich przewidzianych Umow Kredytu hipotek wraz z dowodem uiszczenia op aty, a
nast pnie przed enia w Banku zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki/-ek do ksi gi/- g wieczystej/-ych albo odpisu/-ów z ksi gi/- g
wieczystej/-ych potwierdzaj cego /-ych dokonanie wpisu hipoteki/-ek na rzecz Banku zgodnego z wymaganiami okre lonymi przez Bank w
Dokumentacji Kredytowej.
5.2.3. Je eli przedmiotem hipoteki, do której ustanowienia zobowi zany jest Kredytobiorca, jest Nieruchomo
Kredytowana nabywana od
Dewelopera, wówczas Kredytobiorca ustanowi hipotek niezw ocznie po dokonaniu czynno ci prawnej, na podstawie której nabywa on
Nieruchomo Kredytowan a ponadto przed y Bankowi (i) dokument potwierdzaj cy dokonanie czynno ci prawnej, o której mowa w tym
zdaniu (ii) dokument potwierdzaj cy op acenie i z enie wniosku w s dzie o wpis hipoteki na rzecz Banku (iii) zawiadomienie o dokonaniu
wpisu hipoteki do ksi gi wieczystej albo odpis z ksi gi wieczystej potwierdzaj cy ustanowienie na rzecz Banku hipoteki zgodnie
z wymaganiami okre lonymi przez Bank w Dokumentacji Kredytowej – w terminach okre lonych Umow Kredytow . W przypadku gdy zapisy
Umowy nie okre laj terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kredytobiorca zobowi zany jest do niezw ocznego, po dokonaniu
czynno ci prawnej, na podstawie której nabywa on Nieruchomo Kredytowan , z enia w Banku zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki
do ksi gi wieczystej albo odpisu z Ksi gi wieczystej, potwierdzaj cego ustanowienie hipoteki na rzecz Banku, jednak nie pó niej ni w terminie
dwóch lat od Daty Wyp aty (ca ci kredytu lub jego pierwszej transzy). Ponadto Kredytobiorca zobowi zany jest do przed enie Bankowi
dokumentu potwierdzaj cego dokonanie czynno ci prawnej na podstawie której nabywana jest Nieruchomo
Kredytowan oraz dowodu
enia w s dzie op aconego wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku, nie pó niej ni w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania
powo anej wy ej czynno ci prawnej. W przypadku, gdy przed up ywem dwóch lat od Wyp aty Kredytu ustanowienie przez Kredytobiorc
hipoteki na Nieruchomo ci Kredytowanej z najwy szym pierwsze stwem, nie b dzie mo liwe, Kredytobiorca zobowi zany jest do
niezw ocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie Banku oraz do ustanowienia przed up ywem tego terminu innych wystarczaj cych i
akceptowanych przez Bank Zabezpiecze Kredytu lub uzgodnienia z Bankiem zmiany terminu na ustanowienie Zabezpieczenia wynikaj cego
z Dokumentacji Kredytowej. Naruszenie któregokolwiek z tych zobowi za stanowi b dzie Przypadek Ra cego Naruszenia.
5.2.4. Je eli dla Nieruchomo ci Obci anej Hipotek (i) nie jest prowadzona ksi ga wieczysta lub (ii) ksi ga wieczysta jest dla tej Nieruchomo ci
prowadzona, ale Kredytobiorca albo osoba trzecia maj ca ustanowi hipotek na tej Nieruchomo ci jako Zabezpieczenie Kredytu nie s w
ksi dze wieczystej ujawnieni jako w ciciel, u ytkownik wieczysty lub uprawniony z tytu u w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu lub
prawa do domu jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej (w zale no ci od tego, który z tych tytu ów prawnych ma zosta obci ony
hipotek ), wówczas wniosek o wpis hipoteki musi by poprzedzony wnioskiem odpowiednio o (i) za enie ksi gi wieczystej dla tej
Nieruchomo ci i (ii) ujawnienie Kredytobiorcy albo wspomnianej osoby trzeciej jako uprawnionego z wy ej wskazanego tytu u prawnego.
5.3. Pe nomocnictwo do rachunku innego ni Rachunek Bie cy
5.3.1. Pe nomocnictwo do innego rachunku, ni Rachunek Bie cy, maj ce stanowi Zabezpieczenie Kredytu winno by udzielone, w przypadku,
gdy jego posiadaczem jest osoba fizyczna (osoby fizyczne) jako nieodwo alne oraz niewygasaj ce na wypadek mierci posiadacza
(posiadaczy), za w przypadku, gdy jego posiadaczem jest osoba prawna jako nieodwo alne.
5.4. Ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek
a) 5.4.1Kredytobiorca zobowi zany jest do zapewnienia ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek oraz zawarcia Umowy cesji
wierzytelno ci z ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek lub zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci zgodnie z warunkami ubezpieczenia, je eli jest ona zabudowana budynkiem w rozumieniu
prawa budowlanego, z zastrze eniem, i w przypadku Ubezpieczenia Indywidualnego Nieruchomo ci wymagane jest równie zapewnienie
dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej przez wszystkich ubezpieczonych.
5.4.2. Ubezpieczenie winno by dokonane przynajmniej do sumy ubezpieczenia odpowiadaj cej Wycenie okre lonej w Indywidualnych Warunkach
Kredytu. W przypadku, gdy Nieruchomo Obci ana Hipotek jest nieruchomo ci gruntow zabudowan , suma ubezpieczenia mo e by
równa warto ci Nieruchomo ci wynikaj cej z takiej Wyceny, pomniejszonej o warto gruntu, o ile warto gruntu zosta a w Dokumentacji
Kredytowej wskazana.
Je eli do Nieruchomo ci Obci anej Hipotek przynale y miejsce postojowe lub gara suma ubezpieczenia mo e by równa warto ci
Nieruchomo ci wynikaj cej z takiej Wyceny, pomniejszonej o warto
miejsca postojowego lub gara u o ile zosta a warto
miejsca
postojowego lub gara u w Dokumentacji Kredytowej wskazana. Umowy ubezpieczenia zawierane przez Kredytobiorc indywidualnie a nie w
ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci mog by zawarte na sum ubezpieczenia odpowiadaj
co najmniej: (i) do momentu dostarczenia
przez Kredytobiorc zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki do ksi gi wieczystej albo odpisu z ksi gi wieczystej, potwierdzaj cego
prawid owy i prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku - Warto ci Nieruchomo ci wynikaj cej z Wyceny, (ii) po dostarczeniu przez
Kredytobiorc zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki do ksi gi wieczystej albo odpisu z ksi gi wieczystej, potwierdzaj cego prawid owy i
prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku - warto ci 120% (s ownie: stu dwudziestu procent) kwoty Kredytu, przy czym, je eli warto ta
by aby wi ksza ni Warto Nieruchomo ci wynikaj ca z Wyceny, to wystarczaj ce jest ubezpieczenie Nieruchomo ci na warto wynikaj
z Wyceny z zastrze eniem mo liwo ci pomniejszenia o warto miejsca postojowego lub gara u i o warto gruntu, o ile zosta y wskazane w
Dokumentacji Kredytowej.
5.4.3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych indywidualnie, ka dorazowa umowa ubezpieczenia winna by zawarta przynajmniej na okres
roku, przy czym sk adka winna by op acona jednorazowo za ca y okres ubezpieczenia. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zosta a
zawarta na okres d szy ni rok, dopuszcza si op acenie sk adki w ratach, przy czym ka dorazowo rata musi zosta op acona za okres
przynajmniej jednego roku odpowiedzialno ci. Kredytobiorca jest zobowi zany do zapewnienia utrzymania ubezpieczenia a do chwili
ca kowitej sp aty Kredytu oraz zapewnienia dokonywania na Bank Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej, wymaganej niniejszym Regulaminem
Produktowym lub pozosta Dokumentacj Kredytow . Poprzez utrzymywanie ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym,
rozumie si zawieranie kolejnych umów ubezpieczenia, na mocy których dzie stanowi cy pocz tek okresu ubezpieczenia Nieruchomo ci
Obci anej Hipotek jest dniem nie pó niejszym ni dzie nast puj cy po dniu zako czenia okresu ubezpieczenia na mocy umowy
ubezpieczenia bezpo rednio poprzedzaj cej zawarcie danej umowy ubezpieczenia. W przypadku Ubezpieczenia Nieruchomo ci, okres
ubezpieczenia, zasady kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia oraz zasady wnoszenia op aty na poczet sk adki
ubezpieczeniowej wskazane b
w warunkach ubezpieczenia maj cych zastosowanie dla tego ubezpieczenia oraz w O wiadczeniu
dotycz cym wp aty na poczet sk adki ubezpieczeniowej. W okresie Ubezpieczenia Nieruchomo ci Bank nie wymaga od Kredytobiorcy
ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek na rzecz Banku oraz dokonania Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej.
5.4.4. Je eli Nieruchomo Obci ana Hipotek b dzie - w Dacie Zawarcia Umowy Kredytu albo w jakiejkolwiek pó niejszej chwili a do Daty Sp aty
- ubezpieczona do kwoty ni szej ni podana w punkcie 5.4.2. (powy ej), wówczas Kredytobiorca jest zobowi zany do zapewnienia
dodatkowego ubezpieczenia tej Nieruchomo ci odpowiednio w ramach ubezpieczenia zawieranego indywidualnie lub w ramach
UbezpieczeniaNieruchomo ci do kwoty podanej w punkcie 5.4.2. (powy ej) oraz w przypadku ubezpieczenia zawieranego indywidualnie lub w
ramach Ubezpieczenia Indywidualnego Nieruchomo ci do zapewnienia dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej,
uwzgl dniaj cej tak podwy szon kwot ubezpieczenia.
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5.4.5. W ramach ubezpieczenia zawieranego indywidualnie po ka dorazowym zawarciu umowy ubezpieczenia, z której prawa s cedowane na
Bank, Kredytobiorca jest zobowi zany zapewni powiadomienie przez ubezpieczonego ubezpieczyciela o zawarciu takiej umowy przelewu a
tak e przedstawi Bankowi: dokument potwierdzaj cy zawarcie umowy ubezpieczenia dowód zap acenia sk adki ubezpieczeniowej op aconej
zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.3 niniejszego Regulaminu oraz dowód przyj cia do wiadomo ci przez ubezpieczyciela
zawiadomienia o dokonaniu Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej lub dowód wyra enia zgody na dokonanie Cesji Praw z Polisy
Ubezpieczeniowej, o ile taka zgoda zosta a zastrze ona w umowie ubezpieczenia przez ubezpieczyciela oraz – ka dorazowo na
danie
Banku – kopii wystawionego przez Ubezpieczyciela pe nomocnictwa uprawniaj cego agenta dzia aj cego w imieniu Ubezpieczyciela do
podpisywania polis ubezpieczeniowych i dokumentów potwierdzaj cych przyj cie do wiadomo ci zawiadomienia o dokonanej Cesji Praw z
Polisy Ubezpieczeniowej lub wyra enia zgody na dokonanie Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej, - niezw ocznie, nie pó niej ni w ci gu 7
(siedmiu) dni po zawarciu umowy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowie punktu 5.4.3. powy ej i z zastrze eniem punktów 5.4.6 – 5.4.8
poni ej. Ustanowienie zabezpieczenia staje si skuteczne w momencie przedstawienia przez Kredytobiorc Bankowi ostatniego
z wymaganych dokumentów: wskazanych w zdaniu poprzedzaj cym.
5.4.6. W przypadku Kredytu przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej, o ile ta Nieruchomo
ma stanowi przedmiot
Zabezpieczenia Kredytu, ubezpieczenie tej Nieruchomo ci oraz Cesja Praw z Polisy Ubezpieczeniowej lub przyst pienie do Ubezpieczenia
Nieruchomo ci zgodnie z warunkami ubezpieczenia powinno by odpowiednio dokonane nie pó niej ni w terminie 14 (czternastu) dni od
zawarcia umowy (w szczególno ci umowy sprzeda y) stanowi cej podstaw nabycia przez Kredytobiorc Nieruchomo ci Kredytowanej, z
zastrze eniem punktu 5.4.9. poni ej. W przypadku gdy zawarcie umowy stanowi cej podstaw nabycia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek
nast puje przed Wyp at Kredytu, przyst pienie do Ubezpieczenia Nieruchomo ci na zasadach wskazanych w warunkach ubezpieczenia
powinno nast pi przed Wyp at Kredytu.
5.4.7. W przypadku Kredytu przeznaczonego na sp at zobowi za Kredytobiorcy z tytu u kredytów lub po yczek zaci gni tych w innym banku, gdy
(i) Zabezpieczeniem Kredytu na rzecz Banku ma by hipoteka na Nieruchomo ci, która stanowi ju przedmiot hipoteki na rzecz innego banku,
zabezpieczaj cej sp acane przez Bank w ramach udzielonego Kredytu zobowi zania Kredytobiorcy i (ii) Nieruchomo ta jest ubezpieczona, a
prawa z Polisy Ubezpieczeniowej s przelane na ów inny bank – Cesja Praw z Polisy Ubezpieczeniowej takiej Nieruchomo ci powinna by
zawarta nie pó niej ni w terminie 14 (czternastu) dni od Daty Wyp aty (ca ci Kredytu lub jego pierwszej transzy). Niewykonanie tego
zobowi zania stanowi b dzie Przypadek Ra cego Naruszenia. Bank akceptuje Cesj Praw z Polisy Ubezpieczeniowej poprzednio
cedowanych na wymieniony wy ej inny bank, pod warunkiem, e ubezpieczony rozwi e umow Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej
zawart z tym bankiem oraz zawiadomi ubezpieczyciela o rozwi zaniu tej poprzedniej umowy. Postanowie tego ust pu nie stosuje si w
przypadku przyst pienia do Ubezpieczenia Grupowego Nieruchomo ci, na zasadach wskazanych w warunkach ubezpieczenia, przed Wyp at
Kredytu.
5.4.8.
W przypadku kredytów przeznaczonych na budow domu na dzia ce nale cej do Kredytobiorcy, Kredytobiorca zobowi zany jest
do zapewnienia ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek oraz zawarcia Umowy cesji wierzytelno ci z umowy
ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , lub zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci, z zastrze eniem, i w przypadku Ubezpieczenia Indywidualnego
Nieruchomo ci wymagane jest równie zapewnienie dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej przez
wszystkich ubezpieczonych; zgodnie z warunkami ubezpieczenia w terminie: (i) jednego miesi ca od daty oddania budynku do
ytkowania lub zg oszenia budynku do u ytkowania, wskazanej w umowie Kredytu, (ii) je li data oddania budynku do u ytkowania
lub zg oszenia budynku do u ytkowania nie zosta a w umowie Kredytu wskazana - w terminie 1 miesi ca od daty zako czenia
inwestycji, (iii) je li w umowie Kredytu nie zosta a wskazane adna z tych dat - w terminie jednego miesi ca od daty Ostatecznej
Wyp aty Kredytu.
5.4.9. Je li (i) Kredytobiorca nie korzysta z Ubezpieczenia Nieruchomo ci w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci lub Ubezpieczenia Pakietowego
oferowanego przez Bank do dnia 25.07.2014r. lub (ii) Kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia Nieruchomo ci dokonywanego przez Bank w
ramach Ubezpieczenia Pakietowego lub Ubezpieczenia Nieruchomo ci, ale okres ubezpieczenia si zako czy , to Kredytobiorca jest
zobowi zany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej we w asnym zakresie na warunkach okre lonych w pkt 5.4.2 i pkt 5.4.3 niniejszego
Regulaminu, a tak e do zapewnienia dokonania na rzecz Banku Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej oraz przedstawienia Bankowi:
dokumentu potwierdzaj cego zawarcie umowy ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , dowodu zap acenia sk adki
ubezpieczeniowej op aconej zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.3 niniejszego Regulaminu dla indywidualnie zawieranej umowy
ubezpieczenia, dowodu przyj cia do wiadomo ci przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zawarciu takiej umowy lub dowodu wyra enia zgody
na dokonanie Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej, o ile taka zgoda zosta a zastrze ona w umowie ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela
oraz – ka dorazowo na danie Banku – kopii wystawionego przez Ubezpieczyciela pe nomocnictwa uprawniaj cego agenta dzia aj cego w
imieniu Ubezpieczyciela do podpisywania polis ubezpieczeniowych i dokumentów potwierdzaj cych przyj cie do wiadomo ci zawiadomienia o
dokonanej Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej lub wyra enia zgody na dokonanie Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej - w nast puj cych
terminach (i) w przypadku gdy Kredytobiorca nie korzysta z Ubezpieczenia Nieruchomo ci w ramach Ubezpieczenia Pakietowego
oferowanego przez Bank do dnia 25.07.2014r. ani nie korzysta z Ubezpieczenia Nieruchomo ci - w terminie okre lonym Dokumentacj
Kredytow , (ii) po up ywie okresu ubezpieczenia Nieruchomo ci dokonywanego przez Bank w ramach Ubezpieczenia Pakietowego
oferowanego przez Bank do dnia 25.07.2014r. lub w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci - w terminie 14 (czternastu) dni od ustania ochrony
ubezpieczeniowej z tytu u Ubezpieczenia Nieruchomo ci w ramach Ubezpieczenia Pakietowego oferowanego przez Bank do dnia
25.07.2014r. lub w ramach Ubezpieczenia Nieruchomo ci.
5.4.10. O ile uzgodniono to w Indywidualnych Warunkach Kredytu, Bank - w ramach Ubezpieczenia Pakietowego oferowanego przez Bank do dnia
25.07.2014r. - ubezpiecza na rzecz Kredytobiorcy Nieruchomo Obci an Hipotek na rzecz Banku. Ubezpieczenie Pakietowe ustanawiane
jest na okres wskazany w punkcie odpowiednio 5.6.2. albo 5.6.12. niniejszego Regulaminu Produktowego. W okresie Ubezpieczenia
Pakietowego Bank nie wymaga od Kredytobiorcy ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek na rzecz Banku oraz dokonania Cesji
Praw z Polisy Ubezpieczeniowej.
5.4.11. W przypadku niewykonania przez Kredytobiorc w terminach okre lonych Dokumentacj Kredytow zobowi zania do zapewnienia
ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci onej Hipotek na warunkach okre lonych w punktach 5.4.1-5.4.10 powy ej, Bank ma prawo zawrze
umow ubezpieczenia, z wybranym przez Bank podmiotem prowadz cym dzia alno ubezpieczeniow w zakresie dzia u II ubezpiecze
w rozumieniu Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003, nr 124, poz. 1151 z pó n. zm.), na mocy której towarzystwo b dzie
wiadczy , na zasadach okre lonych w zdaniach nast pnych niniejszego punktu, ochron ubezpieczeniow dla Nieruchomo ci Obci anej
Hipotek . W przypadku bezskutecznego up ywu terminu wskazanego w wezwaniu do Klienta, nie krótszego ni 14 dni, do zapewnienia
ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci onej Hipotek na warunkach okre lonych w punktach 5.4.1-5.4.10 powy ej, Bank b dzie uprawniony do
obci enia Kredytobiorcy op at na pokrycie kosztów ustanowienia takiego zabezpieczenia, zgodnie z Tabel Prowizji i Op at., Towarzystwo
ubezpiecze b dzie wiadczy ochron ubezpieczeniow w pi cioletnim okresie ubezpieczenia, okre lonym ka dorazowo indywidualnie dla
pojedynczej, przyjmowanej przez towarzystwo ubezpiecze do ubezpieczenia na wniosek Banku, Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , o ile
Kredytobiorca nie spe ni zobowi za wskazanych w punktach 5.4.1-5.4.10 powy ej. Je li Kredytobiorca spe ni, ju po ubezpieczeniu,
zobowi zania wskazane w punktach 5.4.1-5.4.10 powy ej i poinformuje skutecznie Bank o tym fakcie poprzez dostarczenie wszystkich
wymaganych dokumentów okre lonych w punkcie 5.4.5 w formie okre lonej przez Bank w Dokumentacji Kredytowej, towarzystwo
ubezpiecze b dzie wiadczy ochron ubezpieczeniow w cznie do ko ca dnia, w którym zosta o spe nione ostatnie ze zobowi za
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wskazanych w punktach 5.4.1-5.4.10 powy ej. Na mocy zawartej przez Bank umowy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpiecze
wiadczy
dzie ochron ubezpieczeniow w zakresie ryzyka ognia i innych zdarze losowych, zgodnie z zakresem i definicjami wskazanymi w
obowi zuj cych warunkach ubezpieczenia i na zasadach tam e okre lonych. Podstaw okre lenia sumy ubezpieczenia b dzie równowarto
120% (s ownie: stu dwudziestu procent) Kwoty Udzielonego Kredytu tj. Kwoty Kredytu z dnia zawarcia Umowy Kredytu w Walucie Kredytu, z
zastrze eniem, e w przypadku zawarcia aneksu podwy szaj cego kwot Kredytu lub aneksu przewalutowania Kredytu, kwota ta uwzgl dnia
kwot Kredytu odpowiednio po podwy szeniu lub po przewalutowaniu i z zastrze eniem, e w przypadku kredytu w walucie innej ni z oty
polski, kwota ta przeliczona zostanie przez Bank na walut z oty polski po zastosowaniu redniego kursu NBP obowi zuj cego w pierwszym
dniu pierwszego miesi ca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek . Dzia anie takie nie wymaga
aneksu do Umowy Kredytu.
Bank pobierze op at na pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia poprzez obci anie konta osobistego prowadzonego przez Bank do
którego Bank posiada Pe nomocnictwo, a przypadku, gdy Klient nie posiada konta osobistego w Banku wraz z ustanowionym na rzecz Banku
Pe nomocnictwem – z walutowego konta oszcz dno ciowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez Bank, do którego Bank posiada
pe nomocnictwo. W przypadku poboru op aty z walutowego konta oszcz dno ciowo-rozliczeniowego Bank dokona przewalutowania rodków
na walut z oty polski przy zastosowaniu kursu kupna walut opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu poboru op aty.
W przypadku, gdy Bank nie posiada Pe nomocnictwa do konta osobistego ani walutowego konta oszcz dno ciowo-rozliczeniowego, Bank
wska e rachunek do sp at w wezwaniu do zapewnienia ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci onej Hipotek .
Op ata na pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia wymagalna jest w ostatnim dniu miesi ca ustanowienia zabezpieczenia przez Bank,
a w przypadku, gdy dzie ten jest dniem wolnym od pracy - w pierwszym Dniu Roboczym nast puj cym po tym dniu. Kredytobiorca
zobowi zuje si zapewni rodki na koncie osobistym lub na walutowym koncie oszcz dno ciowo-rozliczeniowym lub dokona wp aty na
rachunek wskazany przez Bank w wezwaniu o którym mowa wy ej w wysoko ci wystarczaj cej na pokrycie kwoty op aty najpó niej w dniu
poprzedzaj cym dzie jej wymagalno ci. W przypadku niepokrycia przez Kredytobiorc
rodków na pobranie op aty na pokrycie kosztów za
ustanowienie zabezpieczenia Bankowi przys uguje prawo do zaksi gowania op aty w ci ar Kredytu. W przypadku Kredytu w walucie innej ni
oty polski, Bank dokona przewalutowania op aty na Walut Kredytu przy zastosowaniu kursu sprzeda y walut opublikowanego w Tabeli
Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu zaksi gowania op aty.
W przypadku zako czenia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu, na który zosta o ustanowione zabezpieczenie i za ustanowienie
którego zosta a pobrana op ata Bank zwróci cz
op aty proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu zabezpieczenia. rodki zostan
zwrócone na konto osobiste w Banku, a w przypadku braku konta osobistego w Banku - na walutowe konto oszcz dno ciowo-rozliczeniowe.
W przypadku zwrotu na walutowe konto oszcz dno ciowo-rozliczeniowe, Bank dokona przewalutowania kwoty nale nej do zwrotu przy
zastosowaniu kursu sprzeda y walut opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu dokonania zwrotu. W przypadku
braku konta osobistego lub walutowego konta oszcz dno ciowego-rozliczeniowego, Bank dokona zwrotu rodków na nadp aty Umowy
Kredytu. W przypadku Kredytu w walucie innej ni z oty polski Bank dokona przewalutowania kwoty zwrotu na Walut Kredytu przy
zastosowaniu kursu kupna walut opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu dokonania zwrotu. Bank mo e dokona
zwrotu rodków na rachunek wskazany przez Kredytobiorc , inny ni konto osobiste lub walutowe konto oszcz dno ciowo-rozliczeniowe
w Banku, które zosta o obci one op at na pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia pod warunkiem z enia w Banku pisemnej
dyspozycji. Dyspozycja powinna wskazywa dane niezb dne do realizacji przelewu rodków tj. nazw Banku, numer rachunku i w ciciela
rachunku.
5.5. Ubezpieczenie Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego - postanowienia niniejszego punktu dotycz Umów kredytu zawieranych
do dnia 25.05.2014
5.5.1. W przypadku, gdy w Indywidualnych Warunkach Kredytu okre lono kwot Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego, Bank dokona Wyp aty
Kredytu bez wniesienia przez Kredytobiorc tego wk adu, je eli Brakuj cy Minimalny Wk ad W asny zostanie ubezpieczony w zak adzie
ubezpiecze wskazanym w Indywidualnych Warunkach Kredytu.
5.5.2. Ubezpieczenie to jest dokonywane na okres wskazany w Indywidualnych Warunkach Kredytu. Okres ubezpieczenia rozpoczyna si w dniu
Wyp aty Kredytu lub wyp aty jego pierwszej transzy.
5.5.3. Kredytobiorca zobowi zuje si do pokrycia kosztów ubezpieczenia Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego w kwocie okre lonej
w Indywidualnych Warunkach Kredytu. Koszt ubezpieczenia okre lony w Indywidualnych Warunkach Kredytu zostanie potr cony z kwoty
Kredytu w chwili Wyp aty Kredytu lub wyp aty jego pierwszej transzy.
5.5.4. Koszt ubezpieczenia Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego w przypadku Kredytu walutowego jest wyra ony w walucie Kredytu.
5.5.5. Okre lony w Indywidualnych Warunkach Kredytu koszt ubezpieczenia za ka dy pe ny miesi c niewykorzystanego okresu ubezpieczenia (czyli
okresu nast puj cego po zako czeniu okresu ubezpieczenia Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego z przyczyn innych ni up yni cie
60-miesi cznego okresu ubezpieczenia) podlega zwrotowi przez Bank, ka dorazowo na danie Kredytobiorcy. ,
5.5.6. W przypadku nie sp acenia przez Kredytobiorc kapita u Kredytu w kwocie odpowiadaj cej wysoko ci Brakuj cego Minimalnego Wk adu
asnego w okresie pe nych 60 (sze dziesi ciu) miesi cy kalendarzowych licz c od miesi ca, w którym rozpocz si okres ubezpieczenia
Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego wskazanego w Indywidualnych Warunkach Kredytu, ubezpieczenie to zostaje automatycznie
przed one na dalszy taki sam okres, przy czym ubezpieczeniu b dzie podlega kwota obliczona jako: ró nica pomi dzy Brakuj cym
Minimalnym Wk adem W asnym wskazanym w Indywidualnych Warunkach Kredytu)a kapita em Kredytu sp aconym przez Kredytobiorc do
dnia zako czenia bezpo rednio poprzedzaj cego okresu ubezpieczenia . Wyd enie okresu ubezpieczenia nie jest zmian Umowy Kredytu.
Bank pobierze dodatkow op at na pokrycie kosztów za przed enie ubezpieczenia na ka dy kolejny okres ubezpieczenia poprzez
obci anie Rachunku Bie cego kwot tej e op aty - w 15 (pi tnastym) dniu ostatniego miesi ca trwania wcze niejszego okresu
ubezpieczenia, a w przypadku, gdy dzie 15 (pi tnasty) nie jest Dniem Roboczym - w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu albo wezwie
Kredytobiorc do uiszczenia dodatkowej op aty tytu em pokrycia kosztów ubezpieczenia. W przypadku, gdy waluta Rachunku Bie cego nie
jest zgodna z walut Kredytu Bank dokona przewalutowania rodków na walut Kredytu przy zastosowaniu kursu sprzeda y walut
opublikowanego w Tabeli Kursów obowi zuj cego w Banku w dniu poboru op aty. Kredytobiorca zobowi zuje si zapewni stan rodków na
Rachunku Bie cym w wysoko ci pokrywaj cej kwot op aty najpó niej w dniu poprzedzaj cym dzie jej wymagalno ci. W przypadku braku
uiszczenia kwoty op aty na pokrycie kosztów ubezpieczenia Bank ma prawo do zaksi gowania tej op aty w ci ar kredytu .
5.5.7 Postanowienia zawarte w punkcie 5.5.6 powy ej znajduj zastosowanie w odniesieniu do ka dego kolejnego okresu pe nych 60
(sze dziesi ciu) miesi cy kalendarzowych nast puj cego po okresie pe nych 60 (sze dziesi ciu) miesi cy kalendarzowych licz c od
miesi ca, w którym rozpocz si okres ubezpieczenia Brakuj cego Minimalnego Wk adu W asnego, o którym to okresie mowa w punkcie
5.5.6 powy ej.
5.6. Ubezpieczenie Pakietowe – postanowienia niniejszego punktu dotycz Umów kredytu zawieranych od dnia 01.07.2010. do dnia
25.07.2014r.
5.6.1. Ubezpieczenie Pakietowe („Ubezpieczenie Pakietowe”) obejmuje dokonywane przez Bank na rzecz Kredytobiorcy, na zasadach
okre lonych w warunkach ubezpieczenia stanowi cych za cznik do Umowy Kredytu ubezpieczenie sp aty Rat na wypadek hospitalizacji
(„Ubezpieczenie na Wypadek Hospitalizacji”) oraz Ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek
5.6.2. Ubezpieczenie Pakietowe ustanawiane jest na okres od Wyp aty Kredytu do ko ca miesi ca, w którym z enie przez Kredytobiorc
wiadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia Pakietowego staje si skuteczne lub w którym Bank wypowiedzia Ubezpieczenie Pakietowe.
wiadczenie Kredytobiorcy o rezygnacji z Ubezpieczenia Pakietowego z one nie pó niej ni na 14 (czterna cie) Dni Roboczych przed
zako czeniem danego miesi ca kalendarzowego staje si skuteczne z jego ko cem, a z one po tym dniu skutkuje od kolejnego miesi ca,.

5.6.3. Do zasad naliczania, wymagalno ci i zap aty tej op aty za Ubezpieczenie Pakietowe stosuje si postanowienia Warunków Kredytu
o naliczaniu, wymagalno ci i sp acie oprocentowania Kredytu w postaci Stopy Sta ej lub Stopy Zmiennej, w zale no ci od tego, która ma
w danym okresie zastosowanie dla Kredytu. Bank zaprzestaje pobierania Op aty za Ubezpieczenie Pakietowe z pierwszym Dniem Roboczym
miesi ca, po którym o wiadczenie o rezygnacji z Ubezpieczenia Pakietowego staje si skuteczne zgodnie z punktem 5.6.2. powy ej .
5.6.4. Bank mo e wypowiedzie Ubezpieczenie Pakietowe ze skutkiem na koniec miesi ca.
5.6.5. Op ata za ubezpieczenie pakietowe („Op ata za Ubezpieczenie Pakietowe”) jest okre lona w Umowie Kredytu. Mo e ona ulec zmianie
w przypadkach przewidzianych w Warunkach Kredytu dla Prowizji i Op at, a ponadto w sytuacji:
a) wzrostu ryzyka portfelowego mierzonego dla ubezpieczonych kredytobiorców o ponad 0,01 %,
b) zmiany wysoko ci rezerw technicznych towarzystw ubezpieczeniowych o ponad 1%.
O zmianie wysoko ci op aty, o której mowa powy ej Bank ka dorazowo informuje Kredytobiorc .
5.6.6. Zmiany do Umowy Kredytu i niniejszego Regulaminu w zakresie Ubezpieczenia Pakietowego w tym zmiany Op aty za Ubezpieczenie
Pakietowe nie wymagaj aneksu do Umowy Kredytu.
5.61 Ubezpieczenie Pakietowe – postanowienia niniejszego punktu dotycz Umów kredytu zawieranych przed dniem 01.07.2010.
5.6.1.1.Ubezpieczenie pakietowe obejmuje dokonywane przez Bank, na zasadach okre lonych w warunkach ubezpieczenia stanowi cych za cznik
do Umowy Kredytu Ubezpieczenie Nieruchomo ci Obci anej Hipotek („Ubezpieczenie Pakietowe”).
5.61.2. .Ubezpieczenie Pakietowe ustanawiane jest na okres od Wyp aty Kredytu do dnia uprawomocnienia postanowienia o wpisie na rzecz Banku
wszystkich hipotek, do których ustanowienia zobowi zuje Umowa Kredytu.

6. DODATKOWE PRAWA I OBOWI ZKI STRON W CZASIE TRWANIA KREDYTU
6.1. Dodatkowe obowi zki Kredytobiorcy
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6.1.1. Oprócz obowi zków przewidzianych w pozosta ej Dokumentacji Kredytowej oraz innych postanowieniach niniejszego Regulaminu
Produktowego Kredytobiorca ma obowi zek:
a) zapewnienia, by w ksi dze wieczystej Nieruchomo ci Obci anej Hipotek nie dosz o do wpisania adnych praw osobistych i roszcze ,
w szczególno ci prawa najmu, dzier awy i do ywocia;
b) informowania Banku o przeniesieniu tytu u prawnego do Nieruchomo ci, stanowi cej Nieruchomo Obci on Hipotek ;
c) w przypadku, gdy Wyp ata Kredytu Mieszkaniowego (którejkolwiek jego cz ci) przeznaczonego na nabycie Nieruchomo ci Kredytowanej
od Dewelopera nast puje przed nabyciem tej Nieruchomo ci przez Kredytobiorc :
i) nieodst powania od umowy z Deweloperem, nierozwi zywania jej ani do nieprzenoszenia praw z tej umowy na osoby trzecie bez
zgody Banku,
ii) o ile w dziale IV ksi gi wieczystej nieruchomo ci, z której wydzielana ma by Nieruchomo Kredytowana wpisana jest hipoteka zapewnienia udzielenia przez zabezpieczonego ni wierzyciela hipotecznego zgody na nabycie przez Kredytobiorc Nieruchomo ci
Kredytowanej bez obci
;
d) o ile sp ata Kredytu nie nast puje poprzez obci enie Rachunku Bie cego, dokonywania sp aty Kredytu poprzez wp aty na Rachunek
Bie cej Obs ugi Kredytu;
e) w przypadku, gdy wysoko
wszystkich, chocia by niewymagalnych zobowi za , do których sp aty Kredytobiorca jest zobowi zany
w zwi zku z Kredytem (wymienionych w punkcie 6.3. Regulaminu Kredytowego) oraz niewykorzystanej Kwoty Kredytu przekracza
równowarto 3 mln EUR (wyliczan na podstawie Tabeli Kursów) Kredytobiorca jest zobowi zany do przedstawiania aktualnego operatu
szacunkowego Nieruchomo ci stanowi cej Zabezpieczenie Kredytu co najmniej raz na trzy lata; Bank jest uprawniony do
dania
przedstawienia operatu szacunkowego przez Kredytobiorc , w ka dym przypadku gdy istniej przes anki znacznego zmniejszenia si
warto ci Nieruchomo ci, w stosunku do warto ci rynkowych nieruchomo ci o podobnych cechach.
6.2. Dodatkowe obowi zki Banku
Poza przypadkami okre lonymi w Wymaganiach Prawnych i w pozosta ych Warunkach Kredytu, Bank b dzie informowa w okresach nie rzadszych
ni kwartalne o zmianie oprocentowania wynikaj cej ze zmiany Stopy Referencyjnej Kredytu oraz o wysoko ci Rat do sp aty przypadaj cych
w okresach pomi dzy kolejnymi informacjami przesy anymi przez Bank.
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