
        
Aneks z dnia …………………..…….. 

 
do umowy kredytu/ pożyczki1) ewidencjonowanego/ewidencjonowanej1) na rachunku kredytowym numer 
……….……...2) z dnia …….….., zwanej dalej „umową”, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 
zawarty pomiędzy: 
Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Grzybowskiej 53/57, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014843, Nr Regon 000010205, posiadającą numer 
NIP 526-000-68-41, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości …….. zł, zwanym dalej „Bankiem”, 
reprezentowanym przez: 
............................................................ i ............................................................ 
a: 
 
1. Imię i nazwisko ……………………………………, Seria i nr dokumentu tożsamości ……………… 

 Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko ……………………………………, Seria i nr dokumentu tożsamości …………… 
 Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………….. 

zwaną/zwanym/zwanymi dalej „Kredytobiorcą”/ „Docelowym Kredytobiorcą”/ „Pożyczkobiorcą” 1) 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”  
 
 
W związku z: 
1) wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 

2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE.L 171/1 z dnia 29 czerwca 
2016r.) zwanego dalej „Rozporządzeniem” mającego na celu m.in. zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów, 

2) planowanym udostępnieniem dla Kredytobiorców/ Docelowych Kredytobiorców/ Pożyczkobiorców1) nowych 
sposobów przekazywania: informacji o zmianie oprocentowania wraz z uzasadnieniem, informacji o nowej 
wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki1)  oraz zawiadomień o wysokości raty kredytu/pożyczki1),  

Strony postanawiają dokonać zmiany treści umowy poprzez zawarcie niniejszego aneksu (dalej „aneks”). 
 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że dla potrzeb zawartej umowy: 
1) wskaźnikiem referencyjnym zdefiniowanym w art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia jest…….3), stanowiący 

podstawę ustalenia wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki1), udzielonego/udzielonej1) udzielonego 
na podstawie umowy,  

2) istotną zmianą wskaźnika referencyjnego jest zdefiniowana przez administratora danego wskaźnika 
referencyjnego, lub podmiot opracowujący dany wskaźnik referencyjny, istotna zmiana kluczowych 
elementów metody stosowanej do obliczania i opracowywania danego wskaźnika referencyjnego, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 

2. W przypadku istotnej zmiany wskazanego w ust. 1 pkt. 1 wskaźnika referencyjnego, stanowiącego podstawę 
ustalenia wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki1) dla umowy kredytu/pożyczki1), Bank, o ile przepisy 
prawa nie stanowią inaczej, od dnia następującego po dniu wystąpienia istotnej zmiany wskaźnika 
referencyjnego, będzie stosował dotychczasowy wskaźnik referencyjny, skorygowany o średnią 
arytmetyczną z różnic między wskaźnikiem referencyjnym przed i po zastosowaniu istotnej zmiany 
(polegających na odjęciu wartości po zmianie od wartości przed zmianą) za okres 125 dni roboczych 
poprzedzających dzień wystąpienia istotnej zmiany dotychczasowego wskaźnika referencyjnego. 

3. W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, służącego do ustalania wysokości 
oprocentowania kredytu/pożyczki1), Bank, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, od dnia następującego 
po dniu zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego służącego do ustalania wysokości 
oprocentowania zastosowanego w umowie kredytu/pożyczki1), będzie stosował zastępczy wskaźnik 
referencyjny opracowany i publikowany przez certyfikowanego administratora, skorygowany o średnią 
arytmetyczną z różnic między dotychczasowym, a zastępczym wskaźnikiem referencyjnym (polegających na 
odjęciu wartości wskaźnika zastępczego od wartości wskaźnika dotychczasowego) za okres 125 dni 
roboczych poprzedzających dzień zaprzestania opracowywania dotychczasowego wskaźnika referencyjnego. 
W przypadku gdyby dostępny był więcej niż jeden wskaźnik zastępczy, Bank będzie stosował wskaźnik 
referencyjny najlepiej odzwierciedlający podstawowe parametry dotychczasowego wskaźnika, uwzględniając 
dodatkowo następujące kryteria adekwatności: 

1) zgodność z Rozporządzeniem, 
2) zgodność walut z dotychczasowym wskaźnikiem, 
3) odzwierciedlenie wartości pieniądza w czasie, 
4) powszechność stosowania na rynku polskim. 



4. Przez skorygowanie poziomu wskaźnika referencyjnego należy rozumieć podwyższenie wartości tego 
wskaźnika o wartość odpowiednio obliczonej średniej arytmetycznej (jeżeli wartość tej średniej jest dodatnia) 
albo obniżenie wartości zastępczego wskaźnika referencyjnego o wartość bezwzględną średniej 
arytmetycznej (jeżeli wartość tej średniej jest ujemna). 

5. W przypadku braku możliwości wyboru wskaźnika zgodnie z ust. 3, począwszy od dnia zaprzestania 
opracowywania dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, wartość oprocentowania kredytu/pożyczki1), 
obowiązująca w ostatnim dniu opracowywania dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, będzie zmieniać 
się zgodnie z terminami zmiany oprocentowania ustalonymi w umowie o sumę wartości zmian wysokości 
stopy referencyjnej NBP4)/banku centralnego kraju, w którym obowiązuje waluta, do której kredyt/pożyczka1) 
jest indeksowany/ indeksowana5), które nastąpiły od poprzedniej zmiany wysokości oprocentowania. 

6. Bank poinformuje Pożyczkobiorcę o zaistniałej sytuacji lub zaprzestaniu opracowywania dotychczasowego 
wskaźnika referencyjnego oraz konstrukcji oprocentowania obowiązującej po tym zdarzeniu. W przypadku 
zastosowania zastępczego wskaźnika referencyjnego względem wskaźnika, którego opracowywania 
zaprzestano, Bank poinformuje Kredytobiorcę/ Docelowego Kredytobiorcę/ Pożyczkobiorcę1) o szczegółach 
dokonanej analizy adekwatności zastępczego wskaźnika referencyjnego, na podstawie którego została 
podjęta decyzja, że zastępczy wskaźnik referencyjny jest odpowiednią alternatywą dla dotychczas 
stosowanego wskaźnika referencyjnego. 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że przekazywanie przez Bank Kredytobiorcy/ Docelowemu Kredytobiorcy 
Pożyczkobiorcy1): 

a) informacji o zmianie oprocentowania kredytu/pożyczki1) na okoliczność zmiany wysokości marży 
Banku wraz z uzasadnieniem, 

b) informacji o nowej wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki1) na okoliczność zmiany wysokości 
Stopy Bazowej Pożyczki Ekspresowej/ Kredytu Mieszkaniowego1)/……6), 

c) zawiadomienia o wysokości raty spłaty kredytu/pożyczki1), 
będzie dokonywane w formie dokumentowej przesyłką pocztową na wskazany przez Kredytobiorcę/ 
Docelowego Kredytobiorcę/ Pożyczkobiorcę1) adres do korespondencji do czasu dokonania wyboru, o 
którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Po udostępnieniu przez Bank nowych funkcjonalności Kredytobiorca/ Docelowy Kredytobiorca/ 
Pożyczkobiorca1) w zakresie przekazywania informacji lub zawiadomień Kredytobiorca/ Docelowy 
Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca1) za pośrednictwem Pekao24, stanowiącej usługę bankowości elektronicznej 
i telefonicznej*) lub w oddziale Banku będzie mógł dokonać wyboru w zakresie innej niż ust. 1 formy i 
sposobu przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w ust. 1 lit. a-c, bez konieczności 
zawierania aneksu do umowy. 
Po dokonaniu przez Kredytobiorcę/ Docelowego Kredytobiorcę/ Pożyczkobiorcę1) powyższego wyboru, 
kolejne informacje i zawiadomienia będą przekazywane Kredytobiorcy/ Docelowemu Kredytobiorcy/ 
Pożyczkobiorcy1) zgodnie z dokonanym wyborem. 

3. W przypadku, gdy Kredytobiorca/ Docelowy Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca1) nie dokona wyboru, o którym 
mowa w ust. 2  obowiązuje forma i sposób przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w ust. 
1. 

4. O udostępnieniu przez Bank nowej funkcjonalności, o których mowa w ust. 2, Kredytobiorca/ Docelowy 
Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca1) będzie informowany za pośrednictwem Pekao24 stanowiącej usługę 
bankowości elektronicznej i telefonicznej*) oraz w oddziałach Banku. 

§ 3 
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

§ 4 
Aneks stanowi integralną cześć umowy. 

§ 5 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 6 
Aneks obowiązuje od dnia zawarcia. 

§ 7 
Za sporządzenie aneksu Bank nie pobiera opłaty. 

 

 

.......................................................    ………………..................................................... 
(stempel firmowy i podpisy za Bank)    

(podpis/ podpisy Kredytobiorcy/ Kredytobiorców/ 
Docelowego Kredytobiorcy/ Docelowych 

Kredytobiorców/ Pożyczkobiorcy/ 
Pożyczkobiorców1)) 

 



 
*) przez usługę bankowości elektronicznej i telefonicznej zgodnie ze znaczeniem nadanym przez rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

(Dz.U.2017.1437), rozumie się:  

- usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca 

sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy 

użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

 - usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za 

pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie 

innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

 
1) niepotrzebne usunąć, 
2) wpisać nr rachunku kredytowego umowy, 
3) wskazać właściwą stawkę (wskaźnik referencyjny) wynikającą z zawartej umowy np. WIBOR 3M, LIBOR 6M 
4) pozostawić dla kredytów złotowych,  
5) pozostawić dla kredytów walutowych, denominowanych, indeksowanych do waluty obcej, 
6) wpisać stopę stanowiącą podstawę oprocentowania kredytu. 

 


