
Wykaz zmian do Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych 

 

Zmiana do Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych polega na zmianie dotychczasowych zapisów § 48 - § 50: 

§ 48 . 

1. Pełnoletni Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie debetu umożliwiającego 

wydawanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. 

2. Zasady oraz warunki udzielania i spłaty debetu zawarte są w umowie o debet oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.  

3. Przyznanie dopuszczalnego salda debetowego uzależnione jest od pozytywnej oceny wiarygodności Posiadacza rachunku, rozumianej jako 

rzetelną obsługę dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań kredytowych w Banku, jeśli 

wnioskodawca takie posiada lub posiadał. 

4. Maksymalna wysokość dopuszczalnego salda debetowego jest ustalana jako 80% średniomiesięcznych systematycznych wpływów na 

rachunek z trzech ostatnich miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, jednak nie może przekraczać kwoty 

określonej w Tabeli oprocentowania. 

5. Zawarcie przez Posiadacza rachunku umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym wyklucza możliwość korzystania przez 

niego z debetu.  

§ 49 . 

1. Posiadacz rachunku w każdym czasie może złożyć wniosek o rezygnacje lub nowy wniosek o przyznanie debetu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Bank może przyznać debet na podstawie indywidualnej decyzji Członka Zarządu Banku.  

§ 50 . 

1. Debet niezależnie od wykorzystanej kwoty, powinien być spłacony w terminie 35 dni od dnia jego powstania. 

2. Za spłatę debetu uznaje się saldo na rachunku w kwocie równej albo większej od zera, wykazane na koniec dnia operacyjnego. 

3. Warunkiem ponownego wykorzystania kwoty debetu jest jego spłata, w rozumieniu ust. 2. 

4. Debet niespłacony w terminie staje się zadłużeniem wymagalnym oprocentowanym według stopy przewidzianej dla kredytów 

przeterminowanych.  

5. W przypadku niespłacenia debetu w wymaganym regulaminowo terminie Bank zawiesza możliwość korzystania z limitu. Bank dopuszcza 

możliwość ponownego złożenia wniosku o przyznanie debetu. 

6. W przypadku niespłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od daty jego powstania Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy debetu 

oraz podjęcie czynności egzekucyjnych. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Posiadacza rachunku. 

 

- na nowe w brzmieniu następującym: 

§ 48 . Debet STANDARD 

1. Pełnoletni Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie debetu umożliwiającego 

wydawanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. 

2. Zasady oraz warunki udzielania i spłaty debetu zawarte są w umowie o debet oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.  

3. Przyznanie dopuszczalnego salda debetowego uzależnione jest od pozytywnej oceny wiarygodności Posiadacza rachunku, rozumianej jako 

rzetelną obsługę dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań kredytowych w Banku, jeśli 

wnioskodawca takie posiada lub posiadał. 

4. Maksymalna wysokość dopuszczalnego salda debetowego jest ustalana jako 80% średniomiesięcznych systematycznych wpływów na 

rachunek z trzech ostatnich miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, jednak nie może przekraczać kwoty 

określonej w Tabeli oprocentowania. 

5. Zawarcie przez Posiadacza rachunku umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym wyklucza możliwość korzystania przez 

niego z debetu.  

6. Posiadacz rachunku w każdym czasie może złożyć wniosek o rezygnacje lub nowy wniosek o przyznanie debetu. 

7. W uzasadnionych przypadkach Bank może przyznać debet na podstawie indywidualnej decyzji Członka Zarządu Banku.  

8. Debet niezależnie od wykorzystanej kwoty, powinien być spłacony w terminie 35 dni od dnia jego powstania. 

9. Za spłatę debetu uznaje się saldo na rachunku w kwocie równej albo większej od zera, wykazane na koniec dnia operacyjnego. 

10. Warunkiem ponownego wykorzystania kwoty debetu jest jego spłata, w rozumieniu ust. 2. 

11. W przypadku niespłacenia debetu w wymaganym regulaminowo terminie Bank zawiesza możliwość korzystania z limitu. Bank dopuszcza 

możliwość ponownego złożenia wniosku o przyznanie debetu. 

12. W przypadku niespłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od daty jego powstania Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy debetu 

oraz podjęcie czynności egzekucyjnych. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Posiadacza rachunku. 

§ 49 . Debet SPRINT 

1. Pełnoletni Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie debetu SPRINT umożliwiającego 

wydawanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. 

2. Wniosek o przyznanie Debet SPRINT może zostać złożony poprzez:  

a) bankowość internetową/mobilną, 

b) sieć bankomatów. 

3. Warunkiem przyznania debetu SPRINT jest: 

1) posiadanie rachunku przez okres, co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu na rachunek; 

2) regularne przekazywanie stałych wpływów na rachunek. 

4. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego jest ustalana na postawie pojedynczego wpływu przez okres ostatnich 3 miesięcy i są określane w 

Tabeli oprocentowania. 

5. Debet SPRINT niezależnie od wykorzystanej kwoty, powinien być spłacony w terminie 35 dni od dnia jego powstania. 

6. Za spłatę debetu uznaje się saldo na rachunku w kwocie równej albo większej od zera, wykazane na koniec dnia operacyjnego. 

7. Bank dopuszcza możliwość ponownego złożenia wniosku o przyznanie debetu SPRINT. Warunkiem ponownego złożenia wniosku o debet 

SPRINT jest spłata wcześniej udzielonego debetu.  

8. W przypadku niespłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od daty jego powstania Bank podejmuje czynności egzekucyjne. Koszty 

postępowania egzekucyjnego obciążają Posiadacza rachunku. 

§ 50 . 

Debet niespłacony w terminie staje się zadłużeniem wymagalnym oprocentowanym według stopy przewidzianej dla kredytów przeterminowanych. 

 

Powyższa zmiana wchodzi w życie dniem 15 kwietnia 2021r., z zastrzeżeniem, że: 

a) dla Klientów, którzy podpisali umowę ramową o prowadzenie rachunków bankowych przed datą wejścia w życie niniejszego aneksu, 

zmienione postanowienia obowiązują z dniem 1 lipca 2021r.  lub z dniem wyrażenia zgody na nowe brzmienie obowiązującego 

Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych; 

b) usługa dostępna jest z dniem jej wdrożenia. 

 


