W
„Regulaminie
kredytowania
działalności
gospodarczej
Nest
Banku,
Obszar
Mikroprzedsiębiorstw”, w :
1. §1 ust. 2 po pkt 9 dodany został nowy pkt 10 o treści: „rachunek kredytowy – rachunek Banku
służący do spłaty Kredytu przez Kredytobiorcę, numeracja kolejnych punktów dostosowana
została odpowiednio,
2. §8 ust. 1 po słowach „poprzez obciążenie rachunku bieżącego” wykreślony został zapis „ z
którego dokonywana jest spłata Kredytu”,
3. §9 ust. 2 zmieniono dotychczasowy zapis z „Spłata kredytu dokonywana jest w terminie
płatności, w ciężar rachunku rozliczeniowego.” na „Spłata kredytu dokonywana jest w terminie
płatności, na rachunek kredytowy.”,
4. §9 usunięty został ust. 3 o treści „Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku
rozliczeniowym środków w kwocie wymaganej spłaty Kredytu i w terminach ustalonych w
Umowie.”, numeracja kolejnych ustępów dostosowana została odpowiednio,
5. §9 w nowooznaczonym ust. 9 dotychczasowy zapis „w ust. 9 powyżej” zmieniono na „w ust.
8 powyżej”,
6. §14 ust. 2 zmieniono dotychczasowy zapis z „http://nestbank.pl.” na „www.nestbank.pl.”.
W „Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A. - mikroprzedsiębiorstwa”,
w:
1. §1 ust. 2 wykreślony został pkt 12, numeracja kolejnych punktów dostosowana została
odpowiednio,
2. §1 ust. 2 po nowooznaczonym pkt 15 dodany został nowy pkt 16 o treści: „rachunek kredytowy
– rachunek Banku służący do spłaty Kredytu przez Kredytobiorcę”, numeracja kolejnych
punktów dostosowana została odpowiednio,
3. §8 ust. 1 pkt 3 po słowach „poprzez obciążenie rachunku bieżącego” wykreślono zapis „z
którego dokonywana jest spłata Kredytu”,
4. §9 ust. 2 dotychczasowy zapis „Spłata kredytu dokonywana jest w terminie płatności
określonych w Umowie Kredytu lub Harmonogramie, z zastrzeżeniem ust. 3, w ciężar
rachunku bieżącego otwieranego przez Bank najpóźniej w dniu uruchomienia Kredytu.”
zmieniono na „Spłata kredytu dokonywana jest w terminie płatności określonych w Umowie
Kredytu lub Harmonogramie, z zastrzeżeniem ust. 3, na rachunek kredytowy”,
5. §9 ust. 4 dotychczasowy zapis „na rachunku bieżącym” zmieniono na „na rachunku
kredytowym”,
6. §9 usunięty został ust. 6 o treści „Spłata należności następuje poprzez pobranie przez Bank
środków dostępnych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego Bankowi, z zastrzeżeniem ust. 8.”, numeracja kolejnych ustępów dostosowana
została odpowiednio,
7. §9 w nowooznaczonym ust. 6 dotychczasowy zapis „W przypadku, gdy w terminie, o którym
mowa w ust. 4, występuje brak środków na rachunku bieżącym Kredytobiorcy, Bank od dnia,
w którym miała nastąpić spłata stosuje, do niespłaconej w terminie raty kapitału,
oprocentowanie określone w Tabeli Oprocentowania, w wysokości obowiązującej dla
zadłużenia przeterminowanego.” zmieniono na „W przypadku braku spłaty Kredytu lub jego
raty w umownym terminie płatności, do niespłaconej w terminie należności stosuje się
oprocentowanie określone w Tabeli Oprocentowania, w wysokości obowiązującej dla
zadłużenia przeterminowanego.”,
8. §9 w nowooznaczonym ust. 12 dotychczasowy zapis „w ust. 12 powyżej” zmieniono na „w
ust.11 powyżej”.
Tekst w/w dokumentów dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod
adresem: www.nestbank.pl

