Warunki Pakietu Codziennego
obowiązują od dnia 12 marca 2018 r.

Część I Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Pakiet Codzienny oferowany jest Klientom Banku wnioskującym o BIZnest Kredyt Przejrzysty i zapewnia korzystne
warunki spłaty zadłużenia Kredytu, udzielonego na podstawie zawartej z Klientem umowy BIZnest Kredytu Przejrzystego.
W odniesieniu do jednej umowy BIZnest Kredytu Przejrzystego Kredytobiorca może skorzystać z uprawnień
wynikających z Pakietu Codziennego wyłącznie jeden raz.
Pakiet Codzienny nie ma zastosowania do innych produktów kredytowych oferowanych przez Bank.
Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak definicje użyte w zawartej z Klientem umowie o
udzielenie kredytu gotówkowego BIZnest Kredyt Przejrzysty oraz umowie ramowej o prowadzenie rachunków
bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści
niniejszego dokumentu.

Część II Zasady Pakietu Codziennego
1.
2.
3.

Okres obowiązywania Pakietu Codziennego ustalany jest indywidualnie z Kredytobiorcą. Okres obowiązywania Pakietu
Codziennego wynosi od 2 do 12 tygodni i jest liczony od dnia uruchomienia Kredytu.
Za okres korzystania z Pakietu Codziennego przez Kredytobiorcę Bank pobiera Opłatę Dzienną, w wysokości określonej
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust 3.
Opłata Dzienna, o której mowa w ust 2:
a) należna jest za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy obowiązywania Pakietu Codziennego,
b) pobierana jest przez Bank w dniu kalendarzowym, o którym mowa w pkt. a), bez odrębnej dyspozycji Posiadacza
rachunku, w walucie PLN w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem:
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c)

może być regulowana przez Kredytobiorcę w innych okresach, w łącznej kwocie stanowiącej sumę Opłat Dziennych
dla danego okresu, o ile nie jest on dłuższy niż okres obowiązywania Pakietu Codziennego,
d) w okresie pierwszych czternastu dniu od dnia uruchomienia Kredytu Opłata Dzienna jest należna za każdy z tych
czternastu dni:
•
w wysokości pierwszej Opłaty Dziennej,

•

4.

5.

również w przypadku gdy okres obowiązywania Pakietu Codziennego ulegnie skróceniu zgodnie
z postanowieniami cz. IV ust. 1 pkt. c).
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Pakietu Codziennego stan środków na Rachunku bieżącym Kredytobiorcy
nie jest wystarczający do pobrania Opłaty Dziennej zostanie ona pobrana przez Bank w najbliższym dniu kalendarzowym,
w którym Kredytobiorca zapewni na Rachunku bieżącym wystarczające środki, z zastrzeżeniem iż w pierwszej kolejności
zostaną pobrane środki na poczet Opłaty Dziennej najdawniej wymagalnej.
Bank w okresie obowiązywania Pakietu Codziennego, od wymagalnych i nie uiszczonych Opłat Dziennych nie nalicza
oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Część III Spłata kredytu
1.

2.

3.
4.

W okresie trwania Pakietu Codziennego:
a) Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty Opłaty Dziennej, w ustalonej wysokości i zgodnie z Harmonogramem
Spłaty Kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2,
b) oprocentowanie Kredytu jest stałe i wynosi 0,00%,
c) Kredytobiorca może według własnego uznania dokonać spłaty całości lub części kapitału Kredytu bez obowiązku
poniesienia prowizji z tego tytułu, jeżeli najpóźniej w dniu spłaty ureguluje wszystkie wymagalne Opłaty Dzienne
(w tym wszystkie Opłaty Dzienne o których mowa w cz. II ust. 3 pkt. d),
d) opłata za prowadzenie rachunku kredytowego nie jest pobierana,
e) odroczeniu w całości ulegają raty kapitałowo-odsetkowe przypadające w tym okresie.
W przypadku, gdy w okresie trwania Pakietu Codziennego Kredytobiorca dokona częściowej spłaty kapitału Kredytu,
w następnym dniu kalendarzowym po dniu częściowej spłaty kapitału Kredytu, Bank dokona aktualizacji wyliczenia
Opłaty Dziennej z uwzględnieniem kwoty kapitału Kredytu pozostającej do spłaty, zgodnie z zasadami określonymi
w cz. II ust. 3.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2, informacja o wysokości Opłaty Dziennej będzie dostępna dla Kredytobiorcy za
pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz w Serwisie Telefonicznym COK.
Spłata kapitału Kredytu, o której mowa w ust. 2 może być dokona w formie przelewu na rachunek kredytowy wskazany
w Harmonogramie Spłaty Kredytu.

Część IV Okres obowiązywania Pakietu Codziennego
1.

2.

3.

4.

Okres obowiązywania Pakietu Codziennego kończy się:
a)

w dniu, w którym zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu nieuiszczonych w terminie Opłat Dziennych będą równe
łącznej kwocie równej czternastokrotności pierwszej Opłaty Dziennej,

b)

z upływem czasu na jaki został udzielony,

c)

w dniu całkowitej spłaty Kredytu.

W sytuacji, o której mowa w ust 1 pkt. a) lub pkt. b), o ile Kredytobiorca nie ureguluje Opłat Dziennych należnych Bankowi
za okres korzystania z Pakietu Codziennego oraz nie spłaci kwoty kapitału Kredytu, Bank:
a) z zachowaniem postanowień Umowy Kredytu, rozłoży kwotę kapitału Kredytu pozostałą do spłaty na kolejne raty
miesięczne, przy czym liczba nowych rat będzie równa różnicy między liczbą 60 określającą okres na jaki został
udzielony kredyt zgodnie z Umową Kredytu a liczbą miesięcy rzeczywistego obowiązywania Pakietu Codziennego,
zaokrąglony w górę do pełnego miesiąca kalendarzowego .
b) prześle do Kredytobiorcy:
•
na adres e-mail, o ile został wskazany w Umowie lub ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny nowy
Harmonogram Spłaty Kredytu, ze wskazaniem nowego numeru rachunku kredytowego do spłaty Kredytu,
•
na ostatni znany Bankowi numer telefonu komórkowego sms z informacją, iż udzielony Kredyt został
przeszacowany przez Bank do podstawowych warunków Umowy.
W przypadku, gdy po przeszacowaniu Kredytu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) rata kapitałowa Kredytu jest niższa niż
50,00 PLN, Bank dokona skrócenia okresu kredytowania w taki sposób, aby po skróceniu okresu kredytowania wysokość
raty kapitałowej Kredytu pozostającego do spłaty była co najmniej równa 50,00 PLN. W takim wypadku Bank prześle
Kredytobiorcy nowy Harmonogram Spłaty Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
Za aktualizację Kredytu, o której mowa w ust. 2 pkt a) Bank nie pobiera opłaty.

Cześć V Monitoring spłat
1.

2.

W związku z nieuregulowaniem przez Kredytobiorcę Opłaty Dziennej w terminie jej wymagalności Bank prowadzi
czynności monitujące, wysyłając do Kredytobiorcy na ostatni znany Bankowi numer telefonu komórkowego sms
z informacją o braku spłaty.
Koszty czynności monitujących spłatę Kredytu, o których mowa w ust. 1 określa Tabela Opłat i Prowizji.

Część VI Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tryb rozpatrywania reklamacji określą postanowienia Regulaminu w zakresie Umowy lub Regulaminu Rachunków
w zakresie Umowy Ramowej.
Niniejsze Warunki pakietu dostępne są w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków pakietu. Informacja o zmianach zostanie
podana poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Banku lub w Oddziałach Banku.
Klient może zgłosić sprzeciw wobec zmian niniejszych Warunków pakietu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie, co
będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Warunków pakietu, jej rozwiązanie następuje
z upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Bank wypowiedzenia Umowy. Do dnia jej rozwiązania zastosowanie mają
dotychczasowe warunki.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się postanowienia Regulaminu w zakresie Umowy lub
Regulaminu Rachunków w zakresie Umowy Ramowej.

Indywidulane warunki oferty dot. Umowy nr ________________________ :
Imię i nazwisko Kredytobiorcy:
Okres obowiązywania Pakietu Codziennego:
Stawka Opłaty Dziennej:
Zapoznałam/em się i akceptuję Warunki pakietu.
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Czytelny podpis Kredytobiorcy

imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Bank

