
 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 31.07.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych, rozszerzono stosowanie przepisów z zakresu ochrony konsumenckiej na określoną kategorię 

przedsiębiorców. Dodany art 385(5) kodeksu cywilnego rozszerza stosowanie przepisów na: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, 

 wspólników spółek cywilnych. 

W związku z powyższym dostosowano regulacje wewnętrzne Banku w obszarze: 

 kredytowania działalności gospodarczej / rolniczej, 

 udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, 

 wydawania kart kredytowych, 

 prowadzenia rachunków bankowych, 

 prowadzenia otwartych/zamkniętych rachunków powierniczych. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021r.  

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi regulacjami.  

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z właściwą placówką: 

 Oddział Andrychów, ul. Krakowska 112, tel. (33) 870 41 64 

 Oddział Wieprz, ul. Centralna 3, tel. (33) 875 50 31 

 Oddział Oświęcim, ul. Kościelna 1, tel. (33) 844 72 00 

 Punkt Obsługi Bankowej w Osieku, ul. Główna 125, tel. (33) 845 82 38 

 Punkt Obsługi Bankowej w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, tel. (33) 848 82 93 

 Punkt Obsługi Bankowej w Chełmku, ul. Wojska Polskiego 8, tel. (33) 846 30 94 

Załączniki: 

 Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych 

 Regulamin kredytowania działalności gospodarczej 

 Regulamin kredytowania działalnosci rolniczej 

 Regulamin kart kredytowych BUSINESS 

 

https://www.absbank.pl/userfiles/file/zmiany_od_01_01_2021/regulamin_rachunkow_bankowych_dla_klientow_instytucjonalnych_od_1_01_2021.pdf
https://www.absbank.pl/userfiles/file/zmiany_od_01_01_2021/regulamin_kredytowania_dzialalnosci_gospodarczej_1_01_2021_-_klient.pdf
https://www.absbank.pl/userfiles/file/zmiany_od_01_01_2021/regulamin_kredytowania_dzialalnosci_rolniczej_1_01_2021_-_klient.pdf
https://www.absbank.pl/userfiles/file/zmiany_od_01_01_2021/regulamin_kart_kredytowyuch_business_-_1_01_2021.pdf


Szczegółowy opis zmian do Regulaminie rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych 

 

W ramach Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 7 usuwa się pkt 2 

2. dotychczasowy § 70 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) transakcje dokonane przy użyciu numeru PIN lub udostępnionej karty płatniczej; 

2) zastrzeżenie karty Użytkownika zgłoszone przez Posiadacza rachunku; 

3) nie zgłoszenie przez Użytkownika karty, zmian danych zawartych we wniosku; 

4) uszkodzenie karty; 

5) za operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem karty bez jej fizycznego przedstawienia. 

- zyskuje nowe brzmienie: 

Użytkownik karty z chwilą otrzymania karty, zobowiązany jest do: 

1. przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz 

nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieuprawnionym; 

2. nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 

3. używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 

4. korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. w § 71 usuwa się pkt 15, z kolei dotychczasowe pkt 16 - 17 zyskują nową numerację 15-16 

4. dotychczasowy § 85 ust 4: 

4. Taryfa może ulegać zmianom w zakresie: 

1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnienia Taryfy o nowe produkty i usługi – w każdym czasie; 

2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji bankowych w przypadku: 

a) zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,  ogłaszanego przez Prezesa GUS, 

b) podwyższenia cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy 

wykonywaniu danej czynności – proporcjonalnie do zmiany, 

c) podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i 

świadczonych przez Bank usług – proporcjonalnie do zmiany, 

d) kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku. 

- zyskuje nowe brzmienie: 

4. Taryfa może ulegać zmianom w zakresie: 

1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnienia Taryfy o nowe produkty i usługi – w każdym czasie i nie jest 

uzależniona od wystąpienia przesłanek określonych w pkt 2; 

2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji bankowych w przypadku wystąpienia 

jednej lub kilku następujących przesłanek: 

a) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS; 

b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS; 

c) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: 

wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, 

wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, 

zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi; 

d) zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski;  

e) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania;  

f) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR, WIBID dla okresów 3-

miesięcznych; 

g) zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

h) konieczności dostosowania poziomu opłat i prowizji do ofert konkurencyjnych. 

5. w związku z aktualizacją dzienników ustaw § 93 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Jako przepisy prawa, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się: 

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego  (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1575 z późn. zm) 

3) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej 

restrukturyzacji (t.j. Dz. U. 2020. poz. 842 z późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1896 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2020. poz. 971 z późn.zm)  

6) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 2019.1813 z późn.zm.), 

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1708 z późn. zm. z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

9) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020. poz. 106 z późn. zm) 

10) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tj. Dz. U. 2019.1805 z 

poźn.zm.). 



Szczegółowy opis zmian do Regulaminie kart kredytowych BUSSINES 

 

W ramach Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 30 w miejsce dotychczasowych pkt 7-11 w brzmieniu: 

7. Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, która może nastąpić wyłącznie w przypadku 

zmiany przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek, w zakresie odpowiadającym skumulowanej wartości zmian poszczególnych 

wskaźników w okresie od dnia ostatniej zmiany Taryfy: 

a) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 

b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 

c) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych,  

w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, 

wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa 

NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co najmniej o 1%; 

d) zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski, co najmniej o 

0,01%; 

e) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, co najmniej o 

0,01%; 

f) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID dla okresów 3-miesięcznych 

(wywołanej czynnikami regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7, dokonywane będą nie częściej niż cztery razy w roku.  

9. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od 

wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 7. 

10. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje 

Kredytobiorcę, w sposób ustalony w Umowie, o zakresie wprowadzonych zmian. 

11. Aktualna Taryfa dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

- wprowadza się nowe pkt 7-13 w brzmieniu: 

7. W okresie obowiązywania Umowy Bank może dokonać zmiany w Taryfie polegajacej na podwyższeniu lub obniżeniu określonych w Taryfie opłat i 

prowizji lub wprowadzeniu do Taryfy nowych opłat i prowizji. 

8. Zmiana stawek opłat lub prowizji polegająca na podwyższeniu lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji, może nastąpić w przypadku wystąpienia 

jednej lub kilku następujących przesłanek: 

1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS; 

2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS; 

3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: 

wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, 

wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, 

zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi; 

4) zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski;  

5) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania;  

6) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR, WIBID dla okresów 3-

miesięcznych; 

7) zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

8) konieczności dostosowania poziomu opłat i prowizji do ofert konkurencyjnych. 

9. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, jak również wynikająca z wprowadzania 

nowych produktów lub usług świadczonych przez Bank możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których 

mowa w ust. 8. 

10. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

11. Bank powiadomi Klienta  o zmianach w Taryfie, w następujący sposób: 

1) poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej banku – www.absbank.pl lub 

2) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku bieżącego doręczanym Kredytobiorcy lub 

3) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Kredytobiorcy– w przypadku uprzedniej jego zgody na przesyłanie przez 

Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez niego adresu e-mail do komunikacji z Bankiem; lub 

4) poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – w przypadku aktywowania 

przez Klienta dostępu do tego systemu; lub 

5) listownie na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. 

12. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy Kredytu, uznaje się że zmiany 

zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu. 

13. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta wprowadzonych zmian Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, 

która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Ponadto Kredytobiorca ma prawo  dokonać  wcześniejszej spłaty Kredytu 

całości zadłużenia pozostającego na rachunku karty. 

2. § 44 w miejsce dotychczasowego: 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Bank z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się co najmniej jedną z następujących okoliczności: 

1) zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wpływających bezpośrednio na postanowienia  Regulaminu; 

2) wydanie wytycznych, zaleceń lub decyzji przez nadzór bankowy, orzeczenie sądu lub innego organu, skutkujące  bezpośrednio koniecznością  

zmiany Regulaminu; 

3) decyzje międzynarodowych organizacji płatniczych w zakresie wydawania kart, rozliczania transakcji, wycofania kart z ofert, wpływające 

bezpośrednio na zmiany Regulaminu; 

4) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, wycofanie lub zmiana dotychczasowych produktów, w zakresie w jakim te zmiany wymagają 

aktualizacji zapisów Regulaminu, 

5) wprowadzenie nowych produktów, rozszerzenie zakresu usług lub ich funkcjonalności - przy czym Bank zapewni dalsze wykonywanie Umowy; 

2. Bank powiadamia o zmianach, o których mowa w ust. 1: 

1) poprzez dołączenie treści zmiany jako załącznik do wyciągu, lub 

2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Kredytobiorcy – w przypadku uprzedniej zgody Kredytobiorcy na 

przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Kredytobiorcę adresu e-mail do komunikacji z Bankiem, lub 

3) listownie na wskazany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji, 

4) poprzez dostarczenie wiadomości Kredytobiorcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – w przypadku 

aktywowania przez Kredytobiorcę dostępu do tego systemu. 

http://www.absbank.pl/


3. W przypadku, gdy Kredytobiorca złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji z Banku, informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, są do 

odebrania w placówce Banku, a w przypadku ich nieodebrania również tam przechowywane są w placówce Banku oraz dostępne na stronie 

internetowej Banku. 

4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje nowych zapisów Regulaminu, o których mowa w ust. 1, ma prawo przed proponowaną datą wejścia w 

życie zmian wypowiedzieć Umowę zgodnie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5. Aktualny Regulamin jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.  

 - wprowadza się nowe brzmienie: 

1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn:  

1) zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wpływających bezpośrednio na postanowienia  Regulaminu; 

2) wydanie wytycznych, zaleceń lub decyzji przez nadzór bankowy, orzeczenie sądu lub innego organu, skutkujące  bezpośrednio koniecznością  

zmiany Regulaminu; 

3) decyzje międzynarodowych organizacji płatniczych w zakresie wydawania kart, rozliczania transakcji, wycofania kart z ofert, wpływające 

bezpośrednio na zmiany Regulaminu; 

4) konieczności dostosowania do najlepszych praktyk na rynku bankowym; 

5) zmian w zakresie oferty Banku w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub produktów, rezygnacji z 

prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego ofercie lub zmiany formy realizacji określonych czynności produktów; 

6) wprowadzenie nowych produktów, rozszerzenie zakresu usług lub ich funkcjonalności - przy czym Bank zapewni dalsze wykonywanie Umowy; 

2. Bank powiadamia o zmianach, o których mowa w ust. 1: 

a. poprzez dołączenie treści zmiany jako załącznik do wyciągu, lub 

b. poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Kredytobiorcy – w przypadku uprzedniej zgody Kredytobiorcy 

na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Kredytobiorcę adresu e-mail do komunikacji z 

Bankiem, lub 

c. listownie na wskazany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji, 

d. poprzez dostarczenie wiadomości Kredytobiorcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – w 

przypadku aktywowania przez Kredytobiorcę dostępu do tego systemu. 

3. W przypadku, gdy Kredytobiorca złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji z Banku, informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, są do 

odebrania w placówce Banku, a w przypadku ich nieodebrania również tam przechowywane są w placówce Banku oraz dostępne na stronie 

internetowej Banku. 

4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje nowych zapisów Regulaminu, o których mowa w ust. 1, ma prawo przed proponowaną datą wejścia w 

życie zmian wypowiedzieć Umowę zgodnie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaje się że zmiany zostały 

przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu. 

6. Aktualny Regulamin jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.  



Szczegółowy opis zmian do Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej 

 

W ramach Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 7 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu: 

4 W przypadku Kredytów z oprocentowaniem opartym o stopę bazową, gdy stopa bazowa obowiązująca w okresie, za który odsetki są naliczane 

osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość  stopy bazowej jest równa 0 (zero) punktów procentowych, a Kredytobiorca zapłaci 

Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w wysokości marży Banku wynikającej z Umowy Kredytu, chyba że zapisy umowy 

stanowią inaczej. 

- z kolei dotychczasowe pkt 4-9 zyskują nową numerację 5-10. 

2. w § 9 dodaj się nowe pkt 6-13 w brzmieniu: 

6. W okresie obowiązywania Umowy, Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany w Taryfie, w tym podwyższenia lub obniżenia określonych 

w Taryfie opłat i prowizji lub wprowadzenie do Taryfy nowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 7 – 13. 

7. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Bank może dokonać zmiany w Taryfie polegajacej na podwyższeniu lub obniżeniu określonych w 

Taryfie opłat i prowizji lub wprowadzeniu do Taryfy nowych opłat i prowizji. 

8. Zmiana stawek opłat lub prowizji polegająca na podwyższeniu lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia jednej lub kilku następujących przesłanek: 

1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS; 

2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS; 

3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen 

opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, wejście w życie nowych 

regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, 

powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi; 

4) zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski;  

5) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania;  

6) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR, WIBID dla okresów 3-miesięcznych; 

7) zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

8) konieczności dostosowania poziomu opłat i prowizji do ofert konkurencyjnych. 

9. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, jak również wynikająca z 

wprowadzania nowych produktów lub usług świadczonych przez Bank możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia 

przesłanek, o których mowa w ust. 8. 

10. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

11. Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianach w Taryfie, w następujący sposób: 

1) poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej banku – www.absbank.pl lub 

2) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku bieżącego doręczanym Kredytobiorcy lub 

3) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Kredytobiorcy– w przypadku uprzedniej jego zgody na przesyłanie przez 

Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez niego adresu e-mail do komunikacji z Bankiem; lub 

4) poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – w przypadku aktywowania 

przez Kredytobiorcę dostępu do tego systemu; lub 

5) listownie na wskazany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji. 

12. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy Kredytu, uznaje się że 

zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu. 

13. W przypadku niezaakceptowania przez Kredytobiorcę wprowadzonych zmian Kredytobiorca ma prawo do złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy Kredytu, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Ponadto Kredytobiorca ma prawo  

dokonać  wcześniejszej spłaty Kredytu całości pozostającego do spłaty Kredytu, zaś Bank nie pobierze w takim przypadku należnej prowizji, 

zgodnej z Taryfą opłat i prowizji. 

3. Dotychczasowy § 27 

1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 

1) poprzez wywieszenie zmian w Oddziałach Banku w miejscu ogólnie dostępnym,  

2) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian listem poleconym – wyłącznie gdy zmiany wpływają na warunki zawartej umowy kredytu, 

3. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia umowy kredytu, informując o 

tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest 

zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia. 

4. Nie stanowią zmian warunków umowy zmiany do Regulaminu dokonane w zakresie: 

1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty wprowadzone przez Bank, 

2) wprowadzenia do Regulaminu postanowień rozszerzających zakres oferty kierowanej do Kredytobiorcy. 

- zyskuje nowe brzmienie: 

1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn: 

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosowanych w sektorze bankowym, w szczególności zasad prowadzenia 

rachunkowości lub przepisów regulujących prawo podatkowe; 

2) zmian w zakresie oferty Banku, w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub produktów, rezygnacji z 

prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego ofercie lub zmiany formy realizacji określonych czynności i produktów; 

3) konieczności dostosowania do najlepszych praktyk na rynku bankowym. 

2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 

1) poprzez wywieszenie zmian w Oddziałach Banku w miejscu ogólnie dostępnym,  

2) przesyłając na ostatni podany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji pełny tekst wprowadzonych zmian listem poleconym – 

wyłącznie gdy zmiany wpływają na warunki zawartej umowy kredytu. 

3.  W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia umowy kredytu, informując o 

tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest 

zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku do końca okresu wypowiedzenia. 

4. Nie stanowią zmian warunków umowy zmiany do Regulaminu dokonane w zakresie: 

1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty wprowadzone przez Bank, 

2) wprowadzenia do Regulaminu postanowień rozszerzających zakres oferty kierowanej do Kredytobiorcy. 

5. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank zgodnie z zasadami składania skarg, reklamacji i wniosków 

opublikowanych na stronie internetowej Banku www.absbank.pl w zakładce „Reklamacje. 

http://www.absbank.pl/
http://www.absbank.pl/

