Załącznik nr 2 do Umowy kredytu

……………………..…………., dnia………………..

OŚWIADCZENIA STRON UMOWY KREDYTU
ZWIĄZANE Z WYBOREM FORMY KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI KREDYTU
(dotyczy umowy kredytu nr …………………. na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w
ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego)
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1787, z późn.
zm.) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. poz. 1527) zwany dalej „Bankiem”,
reprezentowany przez:
1) ..…………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………
i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
zwany dalej Kredytobiorcą, reprezentowany przez:
1) ..............................................................................................,
2) ..............................................................................................*
w związku z zawarciem w dniu ………….. umowy kredytu nr ................ na przedsięwzięcie
inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego składają następujące oświadczenia:
§ 1.
1. Kredytobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie niżej wskazanych powiadomień:
- zawiadomienia o zmianie wysokości oprocentowania kredytu i wysokości aktualnie
obowiązujących rat do zapłaty,
- informacji o nadpłatach lub niedopłatach kredytu,
- informacji o zmianie wysokości odsetek do zapłaty w przypadku dokonania wcześniejszej
spłaty kapitału kredytu,
- wyciągów bankowych dotyczących umowy kredytu nr ………….. .
w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres
e-mail.
2. W związku z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, Kredytobiorca wskazuje następujący adres
poczty elektronicznej:
e-mail: …………………………………………………………….
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§ 2.
Jednocześnie Kredytobiorca oświadcza, iż**:



rezygnuje,
nie rezygnuje

z otrzymywania wskazanych w § 1 ust. 1 powiadomień także w formie pisemnej.
W przypadku braku rezygnacji z otrzymywania powiadomień, o których mowa powyżej, w formie
pisemnej, Kredytobiorca wskazuje następujący adres korespondencyjny:
Nazwa firmy

Ulica (wraz z nr bloku oraz Kod
lokalu)

Miasto

§ 3.
1. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia wymienionego w § 2, iż nie rezygnuje
z formy pisemnej powiadomień, o których mowa w § 1 ust. 1, powiadomienia te są doręczane
Kredytobiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres
korespondencyjny wskazany w § 2.
2. Opłatę za wysłanie powiadomień, o których mowa w ust. 1, ponosi Kredytobiorca w wysokości
określonej w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Gospodarstwa
Krajowego.
3. Kredytobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o każdorazowej zmianie
wskazanego w § 2 adresu korespondencyjnego.
4. Niezawiadomienie Banku o zmianie, o której mowa w ust. 3, spowoduje, że powiadomienia
wysłane na dotychczasowy adres korespondencyjny Kredytobiorcy, będą uważane za skutecznie
doręczone.
§ 4.
1. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie
powiadomień w formie elektronicznej, o którym mowa w § 1, za dzień doręczenia
powiadomienia uważa się dzień, w którym powiadomienie Banku zostało dostarczone na
wskazany w § 1 ust. 2 adres poczty elektronicznej.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o każdorazowej zmianie
wskazanego w § 1 ust. 2 adresu poczty elektronicznej.
3. Niezawiadomienie Banku o zmianie, o której mowa w ust. 2, spowoduje, że powiadomienia
wysłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej Kredytobiorcy, będą uważane za
skutecznie doręczone.
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§ 5.
1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie powiadomień, o których mowa w § 1 ust. 1,
na wskazany przez Kredytobiorcę adres poczty elektronicznej, spowodowane wadliwym
działaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku lub z powodu
braku możliwości odbioru wiadomości przez skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej
Kredytobiorcy.
2. Nieotrzymanie powiadomień wskazanych w § 1 ust. 1 z powodów niezależnych od Banku nie
zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku terminowej spłaty rat Kredytu w aktualnej wysokości.
§ 6.
1. Kredytobiorca jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń dostępu do poczty
elektronicznej wysyłanej na wskazany adres e-mail.
2. Kredytobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wolnej przestrzeni w elektronicznej skrzynce
pocztowej, niezbędnej do otrzymania powiadomień wysłanych przez Bank.
3. Kredytobiorca jest zobowiązany zapewnić by osoby mające możliwość odbioru poczty
elektronicznej wysyłanej na wskazany przez niego adres były upoważnione do otrzymywania
informacji zawartych w korespondencji kierowanej na ten adres.
§ 7.
W związku ze złożeniem przez Kredytobiorcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie
powiadomień w formie elektronicznej wymienionego w § 1 ust. 1, Kredytobiorca oświadcza, że jest
świadomy ryzyka wynikającego z korzystania z poczty elektronicznej i internetowych metod
transmisji danych, w szczególności ryzyka: nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych w
przypadku ich przejęcia, modyfikacji zawartości przesyłanych danych, utraty poufności
przekazywanych danych, opóźnień w dostarczeniu danych wynikających z awarii systemów transmisji
lub ich niewydolności i innych negatywnych skutków będących poza kontrolą Banku. Bank nie
odpowiada za szkody poniesione przez Kredytobiorcę wskutek tych zdarzeń ani za jakiekolwiek
szkody spowodowane innymi zdarzeniami będącymi poza kontrolą Banku.

…………………………….….

..………………….………………………………………….

pieczęć i podpis Kredytobiorcy

pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku

* niepotrzebne skreślić
** należy zaznaczyć jedną opcję wyboru

