Data :

2018-12-06

FORMULARZ INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Pośrednik kredytowy*:
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Senatorska 16, 01–923 Warszawa
801 32 2484
+48 22 692 2484
—
—
www.citihandlowy.pl

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

—
—
—
—
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2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano
maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/
Pani środki pieniężne.

pożyczka gotówkowa
55000 zł

Bank udostępni Panu/Pani Całkowitą kwotę kredytu najpóźniej
następnego dnia roboczego od daty zawarcia umowy w sposób
wskazany w umowie

Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłat na następujących
warunkach:
raty stałe, oprocentowanie zmienne
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu
konsumenckiego:
kwota raty: 1004 zł
liczba rat: 72
częstotliwość: miesięcznie
- Ostatnia rata może być ratą wyrównującą, która obejmować będzie
ratę kapitałową, ratę odsetkową oraz niezapłacone w terminie
odsetki i opłaty. O wysokości raty wyrównującej Bank zawiadomi
Pożyczkobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną, przed terminem
jej płatności.
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Bank zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania
spłacanych rat pożyczki na poczet swoich należności z tytułu
udzielonej pożyczki:
1) należne opłaty i prowizje,
2) odsetki za opóźnienie,
3) należne odsetki kapitałowe
4) kapitał pozodtały do spłaty.
Opłaty operacyjne uwzględnione są w kwocie każdej raty. Inne
opłaty powiększają kwotę kolejnej raty.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych,
które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz
wszelkie koszty, które zobowiązany będzie Pan/
Pani ponieść w związku z umową o kredyt.
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej
płatności*
- opis towaru lub usługi
- cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a
przedstawić w związku z umową o kredyt
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje
gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie*

Suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu
72286,49 zł

Nie dotyczy
- rodzaj zabezpieczenia kredytu
Nie dotyczy

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt,
płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są
zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale

Nie dotyczy

będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału
przez okresy i na zasadach określonych w umowie
o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa
o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej
kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
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3. Koszty kredytu
- stopa oprocentowania kredytu: 5,97%, w tym marża 5,97 pp.
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej
mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania:
stopa zmienna, w oparciu o stawkę WIBOR 3M , pierwotna
stopa WIBOR 3M 0 %
– wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania
umowy oraz ich okres stosowania:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w
danych okresach obowiązywania umowy):

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
zmiany

1. stopa zmienna, w oparciu o stawkę WIBOR 3M.
Stawka WIBOR 3M obowiązująca w Banku w pierwszym okresie
odsetkowym jest stawką ogłoszoną przez Reuters Monitor Service
dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji kredytowej.
Obowiązująca w Banku stawka WIBOR 3M nie może mieć wartości
ujemnych. Jeżeli w dniu, w którym ustalana jest obowiązująca w
Banku stawka WIBOR 3M, ogłoszona przez Reuters Monitor Service
stawka WIBOR 3M ma wartość ujemną, obowiązującą w Banku
stawką WIBOR 3M jest 0%. Stawka WIBOR 3M na każdy kolejny okres
odsetkowy ustalana jest na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
każdego nowego okresu odsetkowego. Pierwszy okres odsetkowy
kończy się po dwóch miesiącach licząc od terminu wymagalności
pierwszej raty pożyczki, a każdy kolejny okres odsetkowy trwa trzy
miesiące, aż do całkowitej spłaty pożyczki, przy czym każdy kolejny
okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu wskazanym w Umowie jako
termin płatności raty Pożyczki, a kończy się z upływem trzech
miesięcy, w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada
pierwszemu dniowi okresu odsetkowego. W przypadku zmiany
określonego w § 2 ust. 13 Umowy terminu spłaty kolejnych rat
odpowiedniemu skróceniu lub wydłużeniu ulega okres odsetkowy, w
którym nastąpiła zmiana, zaś każdy kolejny okres odsetkowy
rozpoczyna się w nowo ustalonym dniu płatności raty.
Maksymalne Oprocentowanie kredytu określone przepisami prawa
nie może być wyższe niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych
(dwukrotność odsetek ustawowych).
O zmianie oprocentowania z uwagi na zmianę stawki WIBOR 3M
Bank oraz zmianie będącej wynikiem przewidzianej prawem zmiany
wysokości odsetek maksymalnych, Bank poinformuje w sposób
określony w § 3 ust. 11 Umowy.
2. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
Z tytułu zaległości w spłacie Pożyczki, Bankowi należą się do dnia
spłaty zadłużenia odsetki umowne za opóźnienie w wysokości równej
dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych (dwukrotność ustawowych
odsetek za opóźnienie).
O zmianie oprocentowania będącej wynikiem przewidzianej prawem
zmiany wysokości odsetek za opóźnienie, Bank poinformuje
niezwłocznie po dokonanej zmianie na piśmie lub drogą
elektroniczną.
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 9,91 %
- reprezentatywny przykład:
Nie dotyczy
Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
Do wyliczenia RRSO i Całkowitej kwoty do zapłaty przyjęto
następujące założenia:
a) Oprocentowanie nominalne wskazane powyżej, przy
założeniu, że jest ono niezmienne w całym okresie
kredytowania;

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunkurocznym
przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu
oferowanych kredytów
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Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunkurocznym
przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu
oferowanych kredytów

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na
oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności
umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty
tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one
uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie
oprocentowania.
Koszty, które zobowiązana będzie Pan/Pani
ponieść w związku z umową o kredyt*
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków
w celu dokonywania wpłat i wypłat środków
pieniężnych*
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych
(np. karty kredytowej)*
Inne koszty, które konsument jest zobowiązany
ponieść w związku z umową*

Warunki, na jakich koszty związane z umową mogą
ulegać zmianie*

b) umowa o pożyczkę będzie obowiązywać przez czas,
na który została zawarta oraz że Bank i Pan/Pani wypełnią
zobowiązania wynikające z umowy o pożyczkę w terminach
określonych w umowie;
c) data płatności pierwszej raty przypada na miesiąc
po wypłacie pożyczki;
d) kwoty wypłacone i spłacane przez strony umowy
o pożyczkę nie muszą być równe ani nie muszą być płacone
w równych odstępach czasu;
e) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty pożyczki;
f) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach
wyrażone będą w latach lub ułamkach roku, przy czym rok liczy
365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie
lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc
ma 30,41666 dni. Wynik obliczeń podaje się z dokładnością
do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli
cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu
po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś
większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.
- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności
umowy ubezpieczenia:
Nie
- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt:
Nie dotyczy
- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej:
Nie
- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt:
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Opłata operacyjna za obsługę pożyczki, uwzględniona w kwocie
miesięcznej raty – 30 zł
Prowizja – 3850 zł
1. Bank jest uprawniony do zmiany opłat wskazanych w Umowie albo
wprowadzenia nowych opłat w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
a) wprowadzenie nowych lub zmiana zakresu dotychczas
świadczonych usług, w celu należytego wykonywania Umowy,
zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, przy czym
zmiany opłat będą dotyczyły wyłącznie wprowadzanych lub
zmienianych usług,
b) zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa,
rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów nadzoru
odnoszących się do wykonywania Umowy w zakresie opłat
lub prowizji pobieranych na rzecz organów administracji
państwowej, samorządowej i sądów lub w zakresie nowych
czynności lub nowej formy czynności wykonywanych przez
Bank,
c) wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy lub
wzrostu pracochłonności takiej usługi,
d) wystąpienie inflacji (wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 2% za poprzedni
miesiąc kalendarzowy, liczonej rok do roku, publikowanej przez
Główny Urząd Statystyczny.
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Warunki, na jakich koszty związane z umową mogą
ulegać zmianie*

Opłaty notarialne*

Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne
konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku
postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub
nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu.
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani
następujące:

2. Zmiana opłat określonych nie może:
a) prowadzić do wzrostu wysokości opłaty o więcej niż 200%
w stosunku do dotychczasowej wysokości;
b) być dokonywana częściej niż raz na kwartał.
3. Ograniczenie określone wyżej nie dotyczy przypadków:
a) wprowadzenia nowej opłaty;
b) gdy dotychczasowa opłata wynosiła 0 złotych.
4. Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia opłat
określonych w Umowie.
5. Bank będzie niezwłocznie informował Pana/Panią o każdej
zmianie opłat najpóźniej na dwa miesiące przed datą jej wejścia
w życie. W przypadku niezaakceptowania zmian ma Pan/
Pani prawo do wypowiedzenia umowy, informując o tym
Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o danej zmianie, z zachowaniem 30–dniowego
okresu wypowiedzenia.
Nie dotyczy
- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani
zostać obciążony/a następującymi opłatami:
Nie dotyczy
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
Z tytułu zaległości w spłacie Pożyczki, Bankowi należą sie
do dnia spłaty zadłużenia odsetki umowne za opóźnienie
w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych
(dwukrotność ustawowych odsetek za opóźnienie). Na dzień
zawarcia umowy odsetki za opóźnienie wynoszą 14% rocznie.
- W przypadku niedotrzymania przez Pana/Panią warunków
udzielenia pożyczki albo w razie utraty przez Pana/Panią
zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę
pożyczki z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy będzie skutkowało wymagalnością
wszystkich rat pożyczki;

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Spłata kredytu przed terminem określonym
w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty
całości lub części kredytu przed terminem
określonym w umowie
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia
prowizji za spłatę kredytu przed terminem*
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Pan/Paniu

Tak
Tak. Ma Pan/Pani ma prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości
pożyczki
o ile przewidziano w umowie - prowizja za spłatę kredytu przed
terminem oraz sposób jej ustalania: nie dotyczy

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie
poniesie Pan/Pani następujące koszty:
Nie dotyczy
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Nie dokonano sprawdzenia

udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie
informacji zawartych w bazie danych
kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest
przekazać Pan/Paniu bezpłatna informację
o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę
danych, w której tego sprawdzenia dokonano
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Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymywania egzemplarza
chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, projektu umowy o kredyt: Tak
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią
umowy
Niniejsza informacja zachowuje ważność od: 2018/12/6 do:
Czas obowiązywania formularza*
2018/12/12

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
przedstawiciel kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Rejestr*

Dane identyfikacyjne:
(adres, z którego ma korzystać konsument)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Senatorska 16, 01–923 Warszawa
801 32 2484
+48 22 692 2484
—
—
www.citihandlowy.pl

(wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze) Bank Handlowy w
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923
Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału
zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni
opłacony.
Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji

Organ nadzoru*
i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
b) dane dotyczące umowy
- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak

Odstąpienie od umowy*

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego*
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
wynikających z kontaktów handlowych mających
miejsce przed zawarciem Umowy:

- sposób odstąpienia od umowy: pisemnie, za pomocą Serwisu
bankowości telefonicznej CitiPhone oraz za pomocą Serwisu
bankowości internetowej Citibank Online
- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu
od umowy:
Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Pion Operacji
Zespół Obsługi Produktów Kredytowych
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn
- termin na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy: 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy
- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
konieczność spłaty kredytu na warunkach wskazanych
w Umowie
Prawo polskie

Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Za Pan/Pania zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
Język umowy:
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Język umowy:

zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku:
polskim

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

- przysługuje Pani/Panu prawo korzystania z pozasądowego
rozstrzygania sporów: Tak
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
Bank informuje, że Klient może skorzystać z pozasądowych trybów
rozstrzygania sporów:
1) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków
Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego dostępnym na dzień zawarcia Umowy na stronie
internetowej pod adresem www.zbp.pl/arbiter, w przypadku, gdy
wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 12.000 zł, na
podstawie wniosku złożonego przez Klienta w formie pisemnej lub
elektronicznej, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający
zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub
oświadczenie Klienta, że w terminie 30 dni nie uzyskał od Banku
odpowiedzi na swoją skargę;
2) przed Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, na
podstawie wniosku Klienta złożonego w sytuacji nieuwzględnienia
jego roszczeń przez Bank. Strona internetowa Rzecznika
Finansowego: http://rf.gov.pl/;
3) przed sądem polubownym działającym przy Komisji Nadzoru
Finansowego, zgodnie z jego regulaminem. Szczegółowe informacje o
sądzie polubownym są dostępne na stronie http://www.knf.gov.pl/
regulacje/Sad_Polubowny/
Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego należy zapoznać się z treścią regulaminu tego sądu oraz
taryfą opłat.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

07/2017

*) Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego
kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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