UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy>
Zawarta w dniu <data> w miejscowości <miejscowość>, <adres placówki>, pomiędzy:
Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 – 605 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000039887, NIP 657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony) <kwota kapitału zakładowego> PLN, adres poczty
elektronicznej: <adres email>, zwaną dalej Bankiem, reprezentowanym przez agenta Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876),
przy ulicy Ogrodowej 58, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413, NIP 527-242-93-17,
adres poczty elektronicznej: bok@oney.com.pl, strona internetowa: www.oney.com.pl, zwaną dalej Oney, a:
<imię i nazwisko Klienta> nr PESEL: <numer PESEL>, dokument tożsamości: <seria i nr>, adres zamieszkania: <ulica, numer domu i numer
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość>, adres do korespondencji: <ulica, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość>, adres e-mail: <email>, numer telefonu komórkowego: <nr telefonu komórkowego>, numer telefonu stacjonarnego:
<nr telefonu stacjonarnego>, zwanym dalej „Posiadaczem karty” albo „Posiadaczem”,
sporządzona przez Oney działający jako pośrednik kredytowy,
zwana dalej „Umową”, stanowiąca umowę ramową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
o następującej treści:
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§ 1.	Na wniosek Posiadacza Bank przyznaje limit kredytowy do kwoty <kwota limitu> PLN (całkowita kwota kredytu), dla korzystania
z którego otwiera i prowadzi rachunek karty kredytowej nr <numer rachunku>, zwany dalej „rachunkiem karty”, oraz wydaje kartę
kredytową Visa Auchan, zwaną dalej „kartą”. Rachunek karty pełni funkcję rachunku płatniczego w rozumieniu przepisów ustawy
o usługach płatniczych.
§ 2.	1. Kwotę przyznanego limitu kredytowego Bank stawia do dyspozycji Posiadacza na rachunku karty w dniu zawarcia Umowy. Posiadacz
może dysponować udostępnionymi przez Bank środkami do wysokości przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji
gotówkowych i bezgotówkowych na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie karty kredytowej Auchan, zwanym dalej
„Regulaminem”. Limit kredytowy może być wykorzystywany w celach konsumpcyjnych.
	2. Strony postanawiają, że informacje dotyczące indywidualnej transakcji płatniczej wykonywanej w ramach niniejszej Umowy,
wymagane przepisami ustawy o usługach płatniczych, będą zamieszczone na wyciągu z rachunku karty.
	3. Do obsługi zadłużenia na rachunku karty służą opcje spłat; rozróżnia się opcje standardowe bezgotówkowe i gotówkowe (zwane
dalej łącznie „opcją standardową”), stanowiące domyślne opcje spłat do księgowania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,
na których spłata zadłużenia następuje na zasadach określonych w § 4 ust. 5, oraz opcje dodatkowe umożliwiające rozłożenie spłaty
wykorzystanego limitu kredytowego na raty.
	4. W przypadku przystąpienia przez Posiadacza do ubezpieczenia oferowanego przez Bank jako ubezpieczającego w ramach umowy
grupowego ubezpieczenia Posiadaczy kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A., Posiadacz upoważnia Bank do obciążania
rachunku karty kosztami związanymi z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej, na które składają się koszty związane z zawarciem
i obsługą ubezpieczenia oraz koszty sfinansowania składki ubezpieczeniowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP).
Koszty związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej powiększają kwotę całkowitego zadłużenia na rachunku karty i są
wymagane do spłaty na zasadach określonych w § 4.
§ 3.	1. Oprocentowanie nominalne kwoty wykorzystanego limitu kredytowego (odsetki umowne) obowiązujące w opcji standardowej jest
zmienne w okresie obowiązywania Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy odsetek ustawowych określonych
w art. 359 Kodeksu Cywilnego, której wysokość na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi <wartość stopy odsetek ustawowych>
oraz współczynnika, wynoszącego dla wykonywanych w ramach niniejszej Umowy transakcji gotówkowych <wartość współczynnika>
i dla transakcji bezgotówkowych <wartość współczynnika>. Oprocentowanie nominalne wyliczane wg powyższych zasad jest
zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli
zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o 1). Na dzień zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi w stosunku
rocznym: <stopa umowna tr. gotówkowych> % dla transakcji gotówkowych oraz <stopa umowna tr. bezgotówkowych> % dla
transakcji bezgotówkowych.
	2. Bieżąca wysokość oprocentowania oraz współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania są wskazane
w Tabeli oprocentowania dostępnej w Punktach Doradztwa Finansowego Oney, na stronie internetowej Oney oraz w Serwisie
telefonicznym Oney. Bieżąca wysokość oprocentowania jest ponadto wskazana w treści wyciągu generowanego na zakończenie
każdego okresu rozliczeniowego.
	3. Bank nalicza odsetki od kwot wszystkich transakcji w trybie dziennym, począwszy od dnia zaksięgowania transakcji do dnia spłaty
zadłużenia. Odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym nie są pobierane, jeśli w terminie
płatności Posiadacz dokona spłaty całości zadłużenia z opcji standardowej oraz wszystkich wymaganych rat wynikających
z uruchomionych opcji dodatkowych.
	4. Zmiana wysokości stopy odsetek ustawowych w trakcie obowiązywania Umowy powoduje automatyczną zmianę wysokości
oprocentowania nominalnego kwoty wykorzystanego limitu kredytowego. Informacja o nowej wysokości oprocentowania zostanie
zaprezentowana w treści najbliższego wyciągu z rachunku karty generowanego po zmianie oprocentowania. Jeśli w związku z zerowym
saldem zadłużenia oraz brakiem transakcji na rachunku karty nastąpiło wstrzymanie wysyłki wyciągów do Posiadacza, informacja
o zmienionym oprocentowaniu zostanie udostępniona Posiadaczowi w treści wyciągu po wznowieniu wysyłki wyciągu następującym
w przypadku zaksięgowania na rachunku karty dowolnej operacji. Ponadto Bank może powiadomić Posiadacza o zmianie wysokości
oprocentowania poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Posiadacza zapisany w systemie informatycznym Banku. Informacja
o zmienionej wysokości oprocentowania, zgodnie z zapisami ust. 2, jest udostępniana na stronie internetowej Oney, w Punktach
Doradztwa Finansowego Oney oraz w Serwisie telefonicznym Oney.
	5. Zmiana oprocentowania nominalnego kwoty wykorzystanego limitu kredytowego będącego następstwem zmiany stopy odsetek
ustawowych nie wymaga zmiany Umowy.
	6. Bank może zmienić wysokość współczynnika, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany wysokości stopy odsetek ustawowych
nie mniej niż o 0.2 punktu procentowego. W takim przypadku, w terminie 2 miesięcy od dnia zmiany stopy odsetek ustawowych
w powyższym zakresie, Bank będzie uprawniony do podjęcia decyzji o zmianie wysokości współczynnika w granicach nie
przekraczających dwukrotności bezwzględnej wartości zmiany stopy odsetek ustawowych. W każdym przypadku wartość
współczynnika nie może przekroczyć 2.
Do zmiany współczynnika Banku opisanej powyżej ma zastosowanie tryb określony w § 12 ust. 11 niniejszej Umowy.
	7. Oprocentowanie obowiązujące dla opcji dodatkowej, o ile Regulamin lub regulamin promocji, w ramach której opcja jest
uruchamiana, nie stanowi inaczej, jest stałe w okresie spłaty zadłużenia w ramach tej opcji, a jego wysokość ustalana jest w dniu
skorzystania z opcji na podstawie obowiązującej Tabeli oprocentowania i Regulaminu lub wskazana w osobnym regulaminie promocji
obowiązującym dla danej opcji.
	8. Wysokość oprocentowania dla każdej opcji nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych
(odsetki maksymalne) określonych w art. 359 Kodeksu Cywilnego.
§ 4.	1. Spłata wykorzystanego limitu kredytowego następować będzie w okresach miesięcznych poprzez dokonywanie przez Posiadacza
wpłat na rachunek karty wskazany w § 1, których wysokość oraz termin będą określone w wyciągu z rachunku karty generowanym
każdego <dzień miesiąca> dnia miesiąca i
<w zależności od dyspozycji Posiadacza>
wysyłanym na adres korespondencyjny Posiadacza w terminie do pięciu dni roboczych od daty jego wygenerowania.
lub
	wysyłanym w terminie do pięciu dni roboczych od daty jego wygenerowania pocztą elektroniczną na zadeklarowany przez Posiadacza
adres e-mail <e-mail>.
lub
	udostępnianym Posiadaczowi w ciągu pięciu dni roboczych od daty jego wygenerowania w dowolnym Punkcie Doradztwa
Finansowego Oney i/lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
Za dzień spłaty uznaje się 24 dzień od daty generowania wyciągu.
	2. Wyciąg z rachunku karty, obok informacji o wysokości zadłużenia i terminie spłaty, zawiera szczegółowe zestawienie zaksięgowanych
na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wraz z należnymi prowizjami, opłatami,
kosztami związanymi z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w § 2 ust. 4 (o ile Posiadacz przystąpił do
ubezpieczenia) i odsetkami oraz dostarcza informacje umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej (wskazanie daty wykonania
transakcji oraz daty zaksięgowania transakcji (data waluty), kwotę i walutę transakcji, zastosowanego kursu walutowego oraz opłaty
naliczonej w związku z dokonaniem transakcji, a w stosownych przypadkach – wskazanie odbiorcy lub płatnika).
3. Każdy wpływ na rachunek karty powoduje automatyczną spłatę zadłużenia w następującej kolejności:
a) należne Bankowi opłaty i prowizje,
b) koszty związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej
c) odsetki wykazane na wyciągu,
d) wykorzystany kapitał,
	przy czym w pierwszej kolejności następuje spłata zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych. Spłata kapitału powoduje
zwiększenie dostępnego limitu kredytowego. Jeśli na rachunku karty występuje zadłużenie przeterminowane, spłata zadłużenia
dla każdego niespłaconego zobowiązania z poszczególnych wyciągów następuje w kolejności wskazanej powyżej, począwszy od
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najwcześniej wymaganego i niespłaconego zobowiązania wykazanego na najstarszym wyciągu; jeśli wskutek opóźnienia w spłacie na
rachunku zostaną naliczone odsetki od kapitału przeterminowanego (odsetki karne), ich spłata następuje przed spłatą odsetek
umownych. W przypadku korzystania przez Posiadacza z opcji innych niż standardowa opcja spłat, spłata zadłużenia następuje najpierw
dla opcji standardowych, a następnie dla opcji dodatkowych, poczynając od najwcześniej wykonanej transakcji.
	4. Posiadacz ma prawo otrzymać bezpłatnie na złożony w dowolnym momencie wniosek informacje dotyczące wysokości dostępnego
limitu kredytowego, dokonanych spłat na rachunku karty oraz naliczonych odsetek i innych kosztów związanych z limitem
(harmonogram spłaty).
	5. Wskazana na wyciągu wymagana spłata minimalna to suma wszystkich rat wynikających z poszczególnych dodatkowych opcji spłat
oraz miesięcznej spłaty w opcji standardowej. Kwota wymaganej minimalnej spłaty w opcji standardowej stanowi sumę 3% kwoty
wykorzystanego kapitału oraz należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji, w tym kosztów związanych z korzystaniem z ochrony
ubezpieczeniowej (o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), nie mniej niż 20 PLN, przy czym w przypadku, gdy kwota całkowitego
zadłużenia w opcji standardowej jest mniejsza lub równa 10 PLN, należność nie jest wymagana w danym okresie rozliczeniowym.
	6. Spłaty rat wynikających z innych niż standardowa opcja spłat są wymagane zawsze, niezależnie od kwoty wymaganej spłaty
minimalnej z opcji standardowej wyznaczonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w ust. 5.
	7. Brak wpłaty wymaganej spłaty minimalnej w terminie określonym na wyciągu powoduje naliczenie odsetek od kapitału
przeterminowanego (odsetki karne) i stanowi podstawę do podjęcia czynności monitujących związanych z dochodzeniem spłaty
zobowiązań. Kwota naliczonych odsetek karnych jest wykazywana w treści wyciągu w osobnej pozycji. Stopa odsetek karnych ma
charakter zmienny, na dzień zawarcia Umowy wynosi <stopa odsetek karnych>% i jest w stosunku rocznym równa dwukrotności
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu Cywilnego.
Zmiana stopy odsetek karnych następuje wraz ze zmianą wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie i nie wymaga indywidualnego
zawiadomienia Posiadacza o tej zmianie. Informacja o aktualnej wysokości odsetek karnych jest udostępniana Posiadaczowi na stronie
internetowej Oney oraz w Serwisie telefonicznym Oney. Posiadacz został poinformowany, że zmienna stopa odsetek od zadłużenia
przeterminowanego wpływa na wysokość spłacanych odsetek karnych, a w rezultacie na wysokość zobowiązania wobec Banku z tytułu
udzielonego limitu kredytowego.
	8. W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania wynikającego z umowy przekraczającego 3 dni, Bank podejmuje czynności
monitujące w następującej kolejności: monit telefoniczny lub listowny (przy czym monit listowny jest wysyłany w przypadku braku
możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Posiadaczem), wizyta windykacyjna.
Czynności monitujące podejmowane są jeżeli wysokość zobowiązania wynosi co najmniej:
a) dla monitu telefonicznego lub listownego – 10 PLN,
b) dla wizyty windykacyjnej – 100 PLN.
	Aktualna wysokość opłat za wykonanie czynności monitujących jest określona w TOiP.
	Wysokość opłat związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań oraz katalog czynności monitujących mogą ulec zmianie w sposób
przewidziany dla zmiany opłat i prowizji zawartych w TOiP, opisany w § 12.
	Bank rozpoczyna wykonywanie działań monitujących, z zachowaniem kolejności podanej w ust. 8 powyżej, w następującej
częstotliwości:
a) dla monitu telefonicznego - nie częściej niż raz na 10 dni,
b) dla monitu listownego – nie częściej niż raz na 20 dni,
c) dla wizyty windykacyjnej – nie częściej niż raz w miesiącu.
	Przed zastosowaniem czynności monitującej, pod warunkiem wskazania przez Posiadacza numeru telefonu komórkowego, Bank może
wysłać powiadomienie w formie wiadomości SMS, informującej o zaległości w spłacie zobowiązania, wskazując termin wpłaty, którego
dochowanie wstrzyma wykonanie czynności monitującej.
	Zastosowanie kolejnej lub powtórzenie tej samej czynności monitującej następuje tylko w razie braku spłaty zaległego zobowiązania
w kwocie i terminie wskazanym w poprzedzającym monicie, przy czym:
a) dla monitu telefonicznego i wizyty windykacyjnej – termin wpłaty uzgadniany jest z Posiadaczem w trakcie rozmowy,
b) dla monitu listownego – termin wpłaty wskazany jest w piśmie i jest on nie krótszy niż 14 dni.
	W przypadku ustalenia z Posiadaczem indywidualnych terminów i zakresu spłaty zaległości, na czas obowiązywania tych ustaleń Bank
nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności monitujących. Niedochowanie przez Posiadacza ustalonych zasad spłaty zaległości
skutkuje niezwłocznym zastosowaniem czynności monitującej.
	W przypadku braku spłaty zaległości w wymaganych przez Bank kwotach i terminach, w tym ustalanych indywidualnie z Posiadaczem
w trakcie prowadzonych czynności monitujących, z uwzględnieniem zapisów § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do
wypowiedzenia Umowy, skutkującej wymagalnością całości zadłużenia z tytułu Umowy oraz dochodzenia od Posiadacza spłaty tego
zadłużenia na drodze postępowania sądowego.
	Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Bank zaprzestaje wykonywania czynności monitujących, a Posiadacza
obciążają koszty sądowe i komornicze określone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w TOiP.
§ 5.	1. W dniu zawarcia niniejszej Umowy rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi <RRSO bez opłaty za kartę> %,
a całkowita kwota do zapłaty (CKDZ) <CKDZ bez opłaty za kartę> PLN i składa się z:
a) kwoty przyznanego limitu kredytowego w wysokości: <kwota limitu> PLN,
b) całkowitego kosztu kredytu w wysokości: <CKK> PLN, w którego skład wchodzą:
•
odsetki umowne w kwocie: <kwota odsetek wyznaczonych od kwoty limitu> PLN
<jeśli dla najczęstszego mechanizmu wypłat – jest naliczana prowizja>
•
prowizja od przyznanego limitu kredytowego w kwocie: <kwota opłaty wyznaczona od kwoty limitu> PLN.
<w przypadku występowania opłaty za obsługę rachunku karty>
•
opłata za obsługę rachunku karty w kwocie: <opłata za obsługę r-ku karty w skali roku> PLN rocznie.
2. Posiadacz za wyjątkiem kosztów wskazanych w Umowie, w tym w TOiP, nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z Umową.
3. Wartości RRSO, CKK oraz CKDZ są obliczone przy przyjęciu następujących założeń:
•
przyznany limit kredytowy jest wypłacany w całości w dniu zawarcia Umowy,
•	limit kredytowy został przyznany na okres jednego roku i jest spłacany w równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca
następującego po zawarciu Umowy,
<w zależności od najbardziej rozpowszechnionego mechanizmu wypłat dla danej karty>
•	Posiadacz skorzystał z przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty, <gdy najczęstszy
mechanizm - bezgotówka karta>
•	Posiadacz skorzystał z przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji gotówkowej przy użyciu karty, <gdy najczęstszy
mechanizm - gotówka karta>
•	Posiadacz skorzystał z przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji bezgotówkowej bez użycia karty, <gdy najczęstszy
mechanizm - bezgotówka bez użycia karty>
•	Posiadacz skorzystał z przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji gotówkowej bez użyciu karty, <gdy najczęstszy
mechanizm - gotówka bez użycia karty>
<o ile najbardziej rozpowszechniony mechanizm wypłat jest związany z naliczeniem opłaty>
•
prowizja od przyznanego limitu kredytowego jest spłacana w całości wraz z pierwszą ratą kredytu,
<w przypadku występowania opłaty za obsługę rachunku karty>
•
opłata miesięczna za obsługę rachunku karty powiększa kwotę raty miesięcznej.
<wartości RRSO / CKDZ – z uwzględnieniem opłaty za wydanie karty>
	Wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), całkowitego kosztu kredytu (CKK) oraz całkowitego kosztu do zapłaty
(CKDZ) z uwzględnieniem opłaty za wydanie karty w wysokości <opłata za kartę> PLN, przy założeniu, że spłata następuje wraz
z pierwszą ratą kredytu (pozostałe założenia pozostają bez zmian) są następujące: RRSO: <RRSO z opłatą za kartę>%, CKK: <CKK
z opłatą za kartę> PLN, CKDZ: <CKDZ z opłatą za kartę> PLN.
§ 6.	Do Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie spłaty kredytu przed terminem z uwagi na
odnawialny charakter kredytu oraz w zakresie uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o nabycie
rzeczy / usługi, której nabycie Bank skredytował.
§ 7.	Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku, tzn. do dnia <data zawarcia plus rok>, przy czym Bank będzie odnawiał Umowę na
kolejne roczne okresy, o ile Posiadacz nie wypowie Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta, albo
nie zajdą inne zdarzenia, określone w Regulaminie, wykluczające możliwość odnowienia Umowy.
§ 8.	1. Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy
<w przypadku umów zawartych w punktach doradztwa finansowego> / 14 dni od dnia doręczenia egzemplarza Umowy, podpisanego
przez Bank. <w przypadku umów zawartych na odległość >. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Posiadacz przed
upływem tego terminu złoży w dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego Oney lub wyśle na adres: Biuro Obsługi Klienta Oney
Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu
od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne również w stosunku do ubezpieczenia
w przypadku przystąpienia przez Posiadacza do ubezpieczenia oferowanego przez Bank jako ubezpieczającego w ramach umowy
grupowego ubezpieczenia Posiadaczy kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A.
	2. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Posiadacz jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu do zwrotu Bankowi kwoty wykorzystanego limitu kredytowego wraz z odsetkami naliczonymi za okres
faktycznego korzystania z tej kwoty, naliczonych na rachunku karty kosztów związanych z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej
(pod warunkiem przystąpienia przez Posiadacza do ubezpieczenia oferowanego przez Bank w ramach umowy grupowego
ubezpieczenia dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Bank) oraz opłaty za wydanie karty i innych opłat związanych
z korzystaniem z karty wskazanych w wyciągu z rachunku karty, naliczonych za zrealizowane dyspozycje zlecone przed odstąpieniem
od Umowy. Z uwagi na możliwość wykorzystania limitu w transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych, kwotę odsetek należnych
Bankowi stanowi suma odsetek naliczonych odrębnie dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
	3. Kwotę odsetek dziennych - dla transakcji gotówkowych wykonanych w ciężar limitu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy wylicza się jako iloczyn zaksięgowanych transakcji gotówkowych oraz dziennej stopy oprocentowania wynoszącej <stopa
dzienna oprocentowania dla tr. got> % dla transakcji gotówkowych. Kwotę należnych bankowi odsetek Posiadacz wylicza poprzez
pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonych wg powyższych zasad, i liczby dni korzystania z kwoty limitu.
	4. Kwotę odsetek dziennych - dla transakcji bezgotówkowych wykonanych w ciężar limitu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy - wylicza się jako iloczyn sumy zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych oraz dziennej stopy oprocentowania wynoszącej
<stopa dzienna oprocentowania dla tr. bezgot> % dla transakcji bezgotówkowych. Kwotę należnych bankowi odsetek Posiadacz
wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonych wg powyższych zasad, i liczby dni korzystania z kwoty limitu.
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	5. Dla kwoty przyznanego w § 1 limitu kredytowego kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi <kwota odsetek dziennych
dla tr. got.> PLN dla transakcji gotówkowych oraz <kwota odsetek dziennych dla tr. bezgot.> PLN dla transakcji bezgotówkowych.
	6. W przypadku, gdy Posiadacz nie zwróci Bankowi kwoty wykorzystanego limitu kredytowego w terminie do 30 dni, począwszy od
31. dnia Bankowi przysługują odsetki karne za dalszy okres korzystania z kwoty wykorzystanego limitu; kwotę tych odsetek w stosunku
dziennym wyznacza się jako iloczyn kwoty wykorzystanego limitu kredytowego oraz stopy dziennej oprocentowania wynoszącej <stopa
dzienna oprocentowania karnego> %. Kwotę należnych bankowi odsetek karnych naliczanych za opóźnienie przekraczające 30 dni
Posiadacz wylicza poprzez pomnożenie kwoty odsetek dziennych, ustalonych wg powyższych zasad, i liczby dni korzystania z kwoty
limitu za okres od 31. dnia do dnia zwrotu tej kwoty.
	7. Dla kwoty przyznanego w § 1 limitu kredytowego kwota odsetek karnych w stosunku dziennym wynosi <kwota odsetek dziennych
karnych> PLN.
	8. Posiadacz, po odstąpieniu od Umowy, w Serwisie telefonicznym Oney lub w Punktach Doradztwa Finansowego Oney uzyska
szczegółowe wyliczenie kwoty dziennych odsetek dla zaksięgowanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, dokonanych
w ciężar limitu kredytowego przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, oraz wyliczenie sumy kwoty odsetek należnych
Bankowi.
	9. W przypadku spłaty kwoty wykorzystanego limitu po upływie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Posiadacz
zobowiązuje się do spłaty Bankowi kwoty wykorzystanego limitu kredytowego wraz z odsetkami umownymi naliczonymi od tej kwoty
według zasad określonych w ust. 3 i 4 za okres do 30 dni oraz kwoty odsetek naliczonych według zasady określonej w ust. 6 za okres
od 31. dnia do dnia spłaty. W przypadku braku spłaty Bank jest uprawniony do skierowania przeciwko Posiadaczowi na drogę
postępowania sądowego sprawy o zwrot kwoty kredytu wraz z odsetkami za okres korzystania z tej kwoty przez Posiadacza.
	10. Dokonane spłaty Bank zaliczy w kolejności: należne opłaty i prowizje, koszty związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej
(o ile Posiadacz przystąpił do ubezpieczenia), odsetki (karne, umowne), wykorzystany kapitał.
§ 9.
Posiadacz oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§ 10.	1. Umowa została sporządzona w języku polskim, którym Strony porozumiewają się w okresie jej obowiązywania, w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
	2. W okresie obowiązywania Umowy Posiadaczowi przysługuje prawo żądania udostępnienia mu przez Bank postanowień Umowy oraz
informacji określonych w art. 27 ustawy o usługach płatniczych w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, z tym że
pocztą elektroniczną Bank dostarcza je tylko na wniosek Posiadacza.
§ 11. 1. Integralną część Umowy stanowią:
a) „Regulamin karty kredytowej Auchan” (Regulamin), który określa sposób korzystania z limitu kredytowego i kart,
b) Tabela oprocentowania, wskazująca aktualne wartości oprocentowania nominalnego od wykorzystanego limitu kredytowego,
c)	Tabela opłat i prowizji karty kredytowej Auchan (TOiP), stanowiąca załącznik nr 1, zawierająca opłaty i prowizje związane z limitem
kredytowym, kartą, koszty związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej oraz informacje o innych kosztach ponoszonych
przez Posiadacza w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy,
d) informacja o realizacji uprawnienia do odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiące załącznik nr 2.
	2. Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał egzemplarz Umowy, Regulamin, Tabelę oprocentowania, TOiP oraz
Formularz Informacyjny w celu zapoznania się z ich treścią oraz wraz z zawarciem Umowy przyjmuje ich postanowienia odpowiednio do
wiadomości i stosowania.
	3. Regulamin, Tabela oprocentowania oraz TOiP są dostępne we wszystkich Punktach Doradztwa Finansowego Oney oraz na stronach
internetowych Oney.
§ 12.	1. Bank, w trybie określonym w ust. 11 poniżej, może dokonać zmiany Umowy oraz Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z następujących przyczyn:
a) zmiany zakresu, sposobu lub funkcjonalności świadczonych usług lub wykonywanych czynności,
b) 	wprowadzenia nowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na postanowienia Umowy i/lub
Regulaminu określających zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez Bank,
c) 	zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania wytycznych, zaleceń, decyzji lub rekomendacji przez instytucje nadzorcze
dotyczące działalności prowadzonej przez Bank (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski) lub inne właściwe
urzędy lub organy, w tym organizacje płatnicze, mające wpływ na postanowienia Umowy i/lub Regulaminu.
	2. Oferowanie nowych usług i wprowadzenie nowych funkcjonalności, z których skorzystanie przez Posiadacza będzie dobrowolne, nie
wymaga zachowania 2-miesięcznego terminu uprzedzenia, o którym mowa w ust. 11 poniżej.
3. Bank może dokonać zmiany TOiP na zasadach określonych w ust. 4-12 poniżej.
4. Bank jest uprawniony do podwyższenia opłat i prowizji w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
	1) wzrostu poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, prezentującego
zmianę cen towarów i usług w skali roku względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, o co najmniej 0,3%,
	2) wzrostu jednego z następujących wskaźników cen towarów i usług: energii elektrycznej, sprzętu i usług telekomunikacyjnych, usług
pocztowych, mających wpływ na działalność Banku także w zakresie wydawania i obsługi kart kredytowych, zgodnie ze wskaźnikami
ogłaszanymi przez Główny Urząd Statystyczny o więcej niż 1% w stosunku do poprzednio obowiązujących w analogicznym okresie
rocznym,
	3) wzrostu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród i zysku, ogłaszanego
przez Główny Urząd Statystyczny, o więcej niż 1% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym),
	4) wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania
czynności przez Bank, lub określających obowiązki Banku związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności,
powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów wykonywania czynności czy świadczenia usług, a także wzrostu stawek
opodatkowania lub wprowadzenia nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym, mających wpływ na
wzrost ponoszonych przez Bank kosztów wykonywania czynności lub świadczenia usług.
	5. Podwyższenie wysokości opłat / prowizji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanki,
będącej podstawą podwyżki, o czym Bank poinformuje Posiadacza w trybie określonym w ust. 11, wskazując datę wejścia zmiany
w życie. Podwyższenie opłat lub prowizji dotyczy transakcji / dyspozycji zaksięgowanych na rachunku karty po wejściu zmiany w życie.
	6. Podwyższenie wysokości opłaty lub prowizji nie może przekroczyć 200% dotychczas obowiązującej stawki. Ograniczenie to nie
dotyczy zmiany tych opłat lub prowizji, których dotychczasowa wysokość wynosiła 0 PLN, przy czym w przypadku czynności
o charakterze obowiązkowym nowa wysokość opłaty lub prowizji nie przekroczy dwukrotności najwyższej stawki opłaty/prowizji
wskazanej w aktualnie obowiązującej TOiP.
7. Bank jest uprawniony do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji w związku z:
1) wprowadzeniem nowych czynności lub usług lub rozszerzeniem zakresu dotychczas świadczonych czynności lub usług,
2) wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących przepisów prawa określonych w ust. 4 pkt 4).
	8. Podwyższenie opłat lub prowizji albo wprowadzenie nowych opłat lub prowizji może nastąpić nie częściej niż dwa razy w ciągu roku
kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Podwyższenie opłat lub prowizji albo wprowadzenie nowych opłat lub prowizji, będące następstwem:
1) wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa określonych w ust. 4 pkt 4),
	2) wprowadzenia nowych czynności lub usług lub rozszerzenia zakresu dotychczas świadczonych czynności lub usług, o ile skorzystanie
z czynności lub usługi ma charakter dobrowolny lub opłata za skorzystanie z usługi lub wykonanie czynności wynosi 0 PLN
	może zostać dokonane każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz w razie
wprowadzenia nowych lub rozszerzenia zakresu dotychczasowych czynności lub usług.
	10. W przypadku obniżenia poziomu miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1),
o co najmniej 1,5%, Bank obniży opłaty lub prowizje w takim samym zakresie, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu,
w którym ta obniżka została ogłoszona. Ponadto Bank jest uprawniony do zniesienia opłat lub prowizji w dowolnym momencie.
	11. Z zastrzeżeniem ust. 12, Bank informuje Posiadacza o zmianie Umowy, Regulaminu oraz TOiP w formie określonej w Regulaminie
nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie
Posiadacz nie zgłosi Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tej zmiany, przyjmuje się, że Posiadacz zmianę zaakceptował.
Posiadaczowi przysługuje do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Jeśli Posiadacz zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanej zmiany. Bank nie pobiera opłat z tytułu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wygaśnięcia
Umowy na skutek zgłoszonego sprzeciwu wobec proponowanych zmian.
	12. W przypadkach określonych w ust. 9 pkt 2) oraz w ust. 10 informacja o zmianie jest przekazywana Posiadaczowi bez zachowania
dwumiesięcznego uprzedzenia.
§ 13.	1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej.
	2. Posiadacz może wypowiedzieć Umowę, z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust. 11, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia składając pisemne oświadczenie na adres Biura Obsługi Klienta Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.
	3. Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia i tylko z przyczyn określonych
w Regulaminie.
§ 14.	Posiadacz oświadcza, że informacje podane przez niego na potrzeby sporządzenia Umowy są prawdziwe i kompletne oraz upoważnia
Bank i Oney do sprawdzenia ich wiarygodności. Posiadacz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Bank o wszelkich zmianach
nazwiska i adresów (w tym adresów elektronicznych).
§ 15.	Posiadacz wyraża zgodę na przejęcie wszystkich obowiązków Banku wynikających z Umowy przez Oney, o ile będzie on uprawniony
do bezpośredniego świadczenia usług kredytowych w Polsce. Zgoda Posiadacza jest bezskuteczna, jeżeli w chwili doręczenia mu
zawiadomienia o przejęciu obowiązków osoba przejmująca obowiązki jest niewypłacalna.
§ 16.	O ile będzie to dopuszczalne przepisami prawa, to Bank może przenieść na Oney wszystkie albo niektóre swe prawa wynikające
z Umowy. Posiadacz nie może przenieść na inną osobę swego prawa wynikającego z Umowy.
§ 17.	1. Posiadacz i Bank zawierają niniejszym umowę o dostęp do rachunku za pośrednictwem Serwisu internetowego Oney24.pl oraz
Serwisu telefonicznego Oney (umowa o usługę bankowości elektronicznej) na warunkach określonych w Regulaminie.
	2. Informacje o wymogach technicznych po stronie Posiadacza, niezbędne do korzystania z serwisów wskazanych w ust. 1, są
udostępniane na stronie internetowej Oney. Posiadacz jest zobowiązany do przestrzegania wskazanych w Regulaminie zasad
bezpiecznego korzystania z serwisów.
§ 18.	1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
	2. Posiadacz jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Bankiem w postępowaniu przed Arbitrem
Bankowym lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz przed Rzecznikiem Finansowym, a także przed
właściwym miejscowo Powiatowym (Miejskim) Rzecznikiem Konsumentów, na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji
dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych, lub do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
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	3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
§ 19.	W zakresie nieunormowanym w niniejszej Umowie oraz Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo
bankowe oraz odpowiednio Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Ustawy o usługach płatniczych.
§ 20. Administratorem danych osobowych jest:
a)	Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności
i będzie je przetwarzał w celu wykonania niniejszej Umowy, rozpatrywania złożonych przez Posiadacza reklamacji oraz marketingu
produktów oferowanych przez Bank,
b)	Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał
w celach marketingowych i handlowych, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
§ 21.	1. Adresy Punktów Doradztwa Finansowego Oney, w których jest wykonywana działalność bankowa, są publikowane na stronie
internetowej Oney oraz dostępne w Punktach Doradztwa Finansowego Oney.
	2. Bank stosuje następujące kodeksy etyczne: Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) Związku Banków Polskich oraz
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego Komisji Nadzoru Finansowego, których wersja elektroniczna dostępna jest na stronach
internetowych Banku pod adresem http://www.credit-agricole.pl/o-banku/poznaj-credit-agricole-bank-polska/bank-odpowiedzialny.
§ 22.	Zawierając niniejszą Umowę Posiadacz przystępuje do programu lojalnościowego „Skarbonka” na warunkach określonych
w regulaminie programu oszczędnościowego Skarbonka realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o., dostępnym w Punktach
Doradztwa Finansowego Oney oraz na stronie internetowej Auchan Polska Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na przekazanie przez Oney
danych osobowych (w zakresie nie objętym tajemnicą bankową, dla których Oney jest administratorem danych) obejmujących imię,
nazwisko, adres, numer pesel, numer telefonu, adres email i ich przetwarzaniu przez Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
przy ul. Puławskiej 46 w celu i zakresie prawidłowej realizacji programu.
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Posiadacz oświadcza, iż został poinformowany o:
a)	prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz o możliwości przetwarzania dotyczących go danych
w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A oraz przez Związek Banków Polskich (ZBP)
w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8. Krąg odbiorców tych danych określają obowiązujące przepisy Ustawy Prawo bankowe,
b)	możliwości udostępnienia dotyczących go danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową związanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8 prowadzącemu system Bankowy Rejestr
(Bankowy Rejestr) w przypadku, gdy pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia w trybie przewidzianym art. 105 a ust.3 Prawa
bankowego nie wykona zobowiązań z niniejszej Umowy,
c)	możliwości udostępnienia przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17A oraz Związek Banków
Polskich prowadzący System Bankowy Rejestr w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 instytucjom finansowym, będącym podmiotami
zależnymi od banków, informacji o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy,
d)	możliwości przekazywania przez Bank biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 105 ust. 4a ustawy Prawo bankowe
informacji dotyczących Posiadacza, w tym danych o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej Umowy na następujących
warunkach:
•
zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
•	łączna kwota wymagalnych zobowiązań Posiadacza będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej 200 PLN i są one
wymagalne od co najmniej 60 dni,
•	upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym lub doręczenia Posiadaczowi (dłużnikowi) będącemu
konsumentem do rąk własnych na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza (dłużnika) będącego konsumentem, a jeżeli
nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze
przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu biura,
e)	wykorzystaniu podanych adresów elektronicznych (adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu) do otrzymywania od Banku
informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w celu wysłania upomnienia w sprawie spłaty zobowiązań,
f)	udostępnieniu przez Bank podanych danych osobowych i ich przetwarzaniu przez Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 58, w celu należytego wykonania Umowy,
g)	przekazaniu przez Oney Polska S.A. danych osobowych (w zakresie nie objętym tajemnica bankową), dla których Oney Polska S.A.
jest administratorem danych, obejmujących imię, nazwisko, adres, numer pesel, numer telefonu, adres email i ich przetwarzaniu
przez Auchan Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46 <pojawia się dla umów sporządzonych w sieci Arel:
i Arel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46> w celu i zakresie należytego wykonania Umowy.
Posiadacz wyraża zgodę: <paragraf pomijany, jeśli nie wyrażono zgody 1 i 2>
•	na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową, zawartych w Umowie po
wygaśnięciu zobowiązań wynikających z tej Umowy w celu oceny zdolności kredytowej Posiadacza i analizy ryzyka kredytowego.
Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana, <punkt pomijany jeśli nie wyrażono zgody>
•	na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy
ul. Postępu 17A przekazanych przez Bank, a dotyczących Posiadacza informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres
nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania Posiadacza wynikającego z Umowy zawartej z Bankiem – w zakresie
przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw. <punkt pomijany jeśli nie wyrażono zgody>
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Wyrażam zgodę na: <punkt pomijany gdy nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych>
•	przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail,
nr telefonu oraz nr pesel, przez Oney i podmioty, które łączy z Oney umowa o akceptowaniu zapłaty kartą, to jest przez
Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46, w celach marketingowych, handlowych oraz na potrzeby
przedstawienia spersonalizowanych ofert produktów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu/
rozwiązaniu;
•	przetwarzanie przez Oney moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego,
adresu e-mail, nr telefonu oraz numeru pesel w celach marketingowych, handlowych oraz na potrzeby przedstawienia
spersonalizowanych ofert produktów i usług z zastosowaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu;
•	przekazywanie przez Oney ofert, informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umowy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na wskazany numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
•	przekazywanie moich danych osobowych Banque Accord S.A. z siedzibą przy 40 avenue de Flandre, 59170 Croix, Francja, spółkom
powiązanym z Banque Accord S.A. w rozumieniu art. 4 kodeksu spółek handlowych oraz będącymi udziałowcami Banque Accord
S.A., w tym mającym siedziby w krajach niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu marketingowym
pod warunkiem wypełnienia wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych , w szczególności zapewnienia
adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych. Lista tych spółek znajduje się na stronie internetowej Oney, www.oney.com.pl.
	Zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych w podanych celach oraz o przysługującym mi prawie dostępu
do ich treści oraz ich poprawiania. Każda z powyższych zgód może być w każdym czasie odwołana przez Posiadacza.

Jeśli Posiadacz przystępuje do ubezpieczenia wraz z zawarciem umowy o kartę:
Posiadacz oświadcza, że przed przystąpieniem do ubezpieczenia oferowanego przez Bank w ramach umowy grupowego ubezpieczenia
Posiadaczy kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. i przed wyrażeniem zgody na ponoszenie kosztów związanych z zawarciem
i obsługą umowy ubezpieczenia, zapoznał się ze wszystkimi czynnikami, które mają wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do
umowy ubezpieczenia, w tym zapoznał się z warunkami ubezpieczenia.
Posiadacz oświadcza, że został poinformowany przez Bank o:
a)	postanowieniach umownych dotyczących swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej oraz
o obowiązkach Banku i Ubezpieczyciela względem Posiadacza jako Ubezpieczonego;
b)	prawie żądania dostępu do informacji o postanowieniach umownych dotyczących swoich praw i obowiązków związanych
z udzieloną ochroną ubezpieczeniową oraz obowiązków Banku i Ubezpieczyciela względem Posiadacza jako Ubezpieczonego,
określonych w umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem, na podstawie której Posiadacz przystąpił
do ubezpieczenia;
c)	prawie żądania dostępu do informacji w przypadku zmiany warunków ubezpieczenia lub prawa właściwego dla umowy
ubezpieczenia mających wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia. Bank jako Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania
Ubezpieczonemu pisemnie informacji w tym zakresie, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wysokość świadczenia. Bank przekaże
powyższe informacje niezwłocznie po ich otrzymaniu od Ubezpieczyciela, wskazując termin ich wprowadzenia;
d)	tym, że Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej;
e)	tym, że suma ubezpieczenia pozostaje ograniczona do wysokości ewentualnych roszczeń Banku w związku z zawartą umową
o kartę kredytową;
f)	tym, że na wniosek Ubezpieczonego Bank udostępnia umowę ubezpieczenia grupowego w części dotyczącej praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
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Załącznik nr 2 – informacja o realizacji uprawnienia do odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
Odstąpienie od umowy polega na:
a)	złożeniu przez Posiadacza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy według załączonego wzoru w dowolnym Punkcie Doradztwa
Finansowego Oney w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy <w przypadku umów zawartych w punkcie
doradztwa finansowego> / 14 dni od dnia doręczenia egzemplarza Umowy, podpisanego przez Bank <dla umów zawartych na
odległość>
lub
b)	wysłaniu podpisanego przez Posiadacza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy według załączonego wzoru na adres: Biuro
Obsługi Klienta Oney Polska SA, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Dla swej ważności, oświadczenie powinno zostać wysłane
na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy <w przypadku umów zawartych w punkcie doradztwa
finansowego> / 14 dni od dnia doręczenia egzemplarza Umowy, podpisanego przez Bank <dla umów zawartych na odległość>
oraz
c)	zwrocie w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - na rachunek karty otwarty na potrzeby obsługi
limitu kredytowego - kwoty wykorzystanego limitu kredytowego wraz z odsetkami naliczonymi za okres faktycznego korzystania
z tej kwoty, naliczonych na rachunku karty kosztów związanych z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej (pod warunkiem
przystąpienia przez Posiadacza do ubezpieczenia oferowanego przez Bank w ramach umowy grupowego ubezpieczenia dla
Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Bank) oraz opłaty za wydanie karty i innych opłat związanych z korzystaniem z karty
naliczonych za zrealizowane dyspozycje zlecone do dnia odstąpienia od Umowy,
d)	zwrocie otrzymanej karty: osobiście w dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego Oney lub za pośrednictwem poczty poprzez
wysyłkę na adres: Biuro Obsługi Klienta Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub jej zniszczeniu (w sposób
uniemożliwiający dalsze posługiwanie się kartą) - w przypadku gdy karta została wysłana przez Bank przed datą odstąpienia od
Umowy.
______________________________________________________________________________________________________________________________
(Wzór oświadczenia o odstąpieniu*)
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o kartę kredytową
Ja niżej podpisany/a: <imię i nazwisko>, PESEL: <numer PESEL>, oświadczam, że odstępuję od Umowy o kartę kredytową nr <numer
umowy>, zawartej dnia <data zawarcia> z Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław.
<czytelny podpis Posiadacza >
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*w przypadku odstąpienia od Umowy – oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na osobnym dokumencie wykorzystując powyższy wzór.
Podpisanie Umowy w miejscu do tego przeznaczonym oznacza jednocześnie zapoznanie się z warunkami odstąpienia od Umowy oraz
otrzymanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie Umowy na warunkach powyżej określonych.

OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY
Potwierdzenie danych z wniosku kredytowego nr <numer umowy>
Gospodarstwo domowe nr <nr gosp. domowego>
Wnioskodawca: <imię i nazwisko>
Status miejsca zamieszkania: <status>
PESEL: <nr PESEL>
Okres zamieszkania (od): <okres zamiesz.>
Wykształcenie: <wykształcenie>
Numer telefonu domowego: <nr tel. dom.>
Stan cywilny: <stan>
Numer telefonu komórkowego: <nr tel. kom.>
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Dochody: <dla sprzedaży na odległość – sekcja „Dochody” pojawia się wyłącznie w przypadku kredytu na oświadczenie>
Dochód główny:
Dochód dodatkowy:
Typ dochodu: <typ doch. gł.>
Typ dochodu (dodatkowy): <typ doch. dod.>
Dane firmy: <dane firmy – gł.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/ Dane firmy: <dane firmy – dod.> <zgrupowane dane firmy (nazwa/
adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się „-”>
adres/tel.; jeśli nie występuje, pojawia się „-”>
Symbol świadczenia: <nazwa – gł.> <opis pojawia się wyłącznie gdy Symbol świadczenia: <nazwa – dod.> <opis pojawia się wyłącznie
podano symbol świadczenia>
gdy podano symbol świadczenia >
Stanowisko: <stanowisko – gł.> <jeśli nie występuje, pojawia się Stanowisko: <stanowisko – dod.> <jeśli nie występuje, pojawia
„-”>
się „-”>
Kategoria zawodowa: <kat. zaw. gł.> <jeśli nie występuje, Kategoria zawodowa: <kat. zaw. dod.> <jeśli nie występuje,
pojawia się „-”>
pojawia się „-”>
Dochód Wnioskodawcy: <doch. gł.> zł netto/brutto <pojawia się Dochód Wnioskodawcy: <doch. dod.> zł netto/brutto <pojawia się
„netto” lub „brutto” w zależności od danej w systemie>
„netto” lub „brutto” w zależności od danej w systemie>
Dochód uzyskiwany od: <doch. gł. od> <jeśli nie występuje, Dochód uzyskiwany od: <doch. dod. od> <jeśli nie występuje,
pojawia się „-”>
pojawia się „-”>
Dochód uzyskiwany do: <doch. gł. do> <jeśli nie występuje, Dochód uzyskiwany do: <doch. dod. do> <jeśli nie występuje,
pojawia się „-”>
pojawia się „-”>
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Obciążenia Wnioskodawcy (gospodarstwa domowego):
Ilość osób na utrzymaniu: <ilość os. na utrz.>
Stałe wydatki miesięczne: <suma wydatków m-cznych>
Suma limitów w kartach kredytowych: <suma limitów w kartach>
Suma limitów kredytowych w koncie: <suma limitów kredytowych
w koncie>
Suma miesięcznych rat zobowiązań kredytowych (banki oraz inne
podmioty) oraz zobowiązań finansowych innych niż kredytowe
(wypłacane renty, alimenty, itp.): <suma rat kredytów>
Oświadczam, że powyższe informacje podane przeze mnie na potrzeby zbadania zdolności kredytowej oraz udzielenia kredytu są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji ich wiarygodności. Dodatkowo oświadczam, że nie jestem zatrudniony na
okres próbny oraz nie pozostaję w okresie wypowiedzenia. Nadto oświadczam, że zakład pracy, w którym jestem zatrudniony nie jest w stanie
likwidacji bądź upadłości (dotyczy typów dochodów, dla których można te dane określić).Oświadczam, że nie zostało wszczęte postępowanie
upadłościowe w stosunku do mojej osoby.

Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy:
a)	uzyskałem wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych przez siebie wątpliwości dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem
Umowy oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie, a także otrzymałem wszelkie informacje i dane niezbędne do podjęcia
decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,
b)
otrzymałem formularz informacyjny na trwałym nośniku oraz poinformowano mnie o prawie otrzymania bezpłatnie projektu Umowy,
c)	otrzymałem informator o ryzyku zmiennej stopy procentowej na trwałym nośniku i mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym
zobowiązaniem kredytowym.

...........................................................................................		
		
(data i czytelny podpis Posiadacza		
		
pełnym imieniem i nazwiskiem)

........................................................................................
Wzór podpisu Posiadacza (Użytkownika karty głównej)

............................................................................................
				 Podpis za Bank
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