Deutsche Bank
Polska

Szanowni Państwo,
niniejsza informacja opisuje Państwa uprawnienia związane z wprowadzanymi zmianami w regulacjach
dotyczących wybranych produktów bankowych.

A.

Poniżej wykaz regulacji, w których zostaną wprowadzone zmiany od 12.11.2018 r.:
1. Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej,
zwana „Tabelą prowizji i opłat - dla osób fizycznych" obowiązująca od 8 sierpnia 2018 r.,
2. Taryfa Opłat i Prowizji dla Kart kredytowych Deutsche Bank Polska S.A. - obowiązuje od dnia
8 sierpnia 2018 r.,
3. Taryfa Opłat i Prowizji Kredyt gotówkowy obowiązuje od dnia 4 lipca 2017 r.,
4. Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I
POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM - nieprowadzącym
działalności gospodarczej zwana dalej „Tabelą prowizji i opłat – Produkty hipoteczne dla klientów
indywidualnych" obowiązująca od 22 lipca 2017 r.
(nowy tytuł dla pkt 1 - 4: „Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska
S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych”),
5.

6.

7.

8.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych
dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. (nowy tytuł: „Regulamin kont dla klientów
indywidualnych”),
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych
dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. (nowy tytuł: „Regulamin obsługi Kart
Debetowych”),
REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. dla umów zawartych od
1 stycznia 2018 r. (nowy tytuł: „Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych od
1 stycznia 2018 r.”),
REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. dla umów zawartych do
31 grudnia 2017 r. (nowy tytuł: „Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych do
31 grudnia 2017 r.”).

I. Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany w regulacjach wymienionych powyżej w punktach 1, 2, 5 - 8, a są
Państwo stroną którejkolwiek z umów wskazanych poniżej:
–

–

umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów
przez Deutsche Bank Polska S.A. (Umowa Ramowa), w tym umowy o kartę debetową zawartą w ramach
Umowy Ramowej, lub
umowy ramowej o kartę kredytową, nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, a wprowadzone
zmiany będą obowiązywały od 12 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche
Bank
Polska
S.A.
przez
właściwy
sąd
w
dniu
9 listopada 2018 r. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa powyżej, termin wejścia w
życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym bank poinformuje Państwa przez umieszczenie informacji na
stronie internetowej www.deutschebank.pl.

Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na proponowane zmiany mogą Państwo w terminie do 11 listopada 2018 r.
(włącznie):
•

złożyć wobec nich sprzeciw – w takim przypadku, jeśli nie dokonają Państwo wypowiedzenia danej
umowy, wygaśnie ona z upływem dnia 11 listopada 2018 r., bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat,

•

wypowiedzieć daną umowę - w tej sytuacji umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym,
a Bank z tego tytułu nie pobiera żadnych opłat.

Jeśli korzystają Państwo z limitu kredytowego w rachunku bankowym, rozwiązanie umowy rachunku (wskutek
złożenia ww. sprzeciwu bądź wypowiedzenia umowy rachunku) skutkować będzie jednoczesnym rozwiązaniem
umowy limitu i obowiązkiem spłaty wykorzystanej kwoty limitu wraz z należnymi odsetkami.
II. Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany w regulacjach wymienionych powyżej w punktach 1 i 5, a są
Państwo stroną umowy lokaty terminowej, nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, a wprowadzone
zmiany będą obowiązywały od 12 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank
Polska S.A. przez właściwy sąd w dniu 9 listopada 2018 r. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa
powyżej, termin wejścia w życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym bank poinformuje Państwa przez
umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na
proponowane zmiany mogą Państwo wypowiedzieć umowę lokaty terminowej w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania powiadomienia o zmianach. Brak wypowiedzenia umowy w tym terminie będzie skutkował akceptacją
zmian.
III. Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany w regulacjach wymienionych powyżej w punktach 1, 3 i 4, a są
Państwo stroną umowy kredytu/pożyczki nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, a wprowadzone
zmiany będą obowiązywały od 12 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank
Polska S.A. przez właściwy sąd w dniu 9 listopada 2018 r. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa
powyżej, termin wejścia w życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym bank poinformuje Państwa przez
umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na
proponowane zmiany mogą Państwo wypowiedzieć umowę kredytu/pożyczki w terminach określonych dla
poszczególnych kredytów/pożyczek w regulaminach mających aktualnie zastosowanie do tych produktów.
Brak wypowiedzenia umowy w tym terminie będzie skutkował akceptacją zmian.

Poniżej wykaz regulacji, w których zostaną wprowadzone zmiany od 20.12.2018 r.:
1.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe
dla klientów indywidualnych,
2.
Regulamin kont dla klientów indywidualnych,
3.
Regulamin obsługi Kart Debetowych,
4.
Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 r.,
5.
Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych do 31 grudnia 2017 r.

B.

I. Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany w regulacjach wymienionych powyżej w punktach 1-5, a są
Państwo stroną którejkolwiek z umów wskazanych poniżej:
–

–

umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów
przez Deutsche Bank Polska S.A. (Umowa Ramowa), w tym umowy o kartę debetową zawartą w ramach
Umowy Ramowej, lub
umowy ramowej o kartę kredytową,
nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, a wprowadzone zmiany będą obowiązywały od 20
grudnia 2018 r. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na proponowane zmiany mogą Państwo w
terminie do 19 grudnia 2018 r. (włącznie):

•
•

złożyć wobec nich sprzeciw – w takim przypadku, jeśli nie dokonają Państwo wypowiedzenia danej
umowy, wygaśnie ona z upływem dnia 19 grudnia 2018 r., bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat,
wypowiedzieć daną umowę - w tej sytuacji umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym,
a Bank z tego tytułu nie pobiera żadnych opłat.

Jeśli korzystają Państwo z limitu kredytowego w rachunku bankowym, rozwiązanie umowy rachunku (wskutek
złożenia ww. sprzeciwu bądź wypowiedzenia umowy rachunku) skutkować będzie jednoczesnym rozwiązaniem
umowy limitu i obowiązkiem spłaty wykorzystanej kwoty limitu wraz z należnymi odsetkami.
II. Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany w regulacjach wymienionych powyżej w punktach 1 i 2, a są
Państwo stroną umowy lokaty terminowej, nie muszą Państwo podejmować żadnych czynności, a wprowadzone
zmiany będą obowiązywały od 20 grudnia 2018 r. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na proponowane zmiany
mogą Państwo wypowiedzieć umowę lokaty terminowej ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 19 grudnia
2018 r. (włącznie). Brak wypowiedzenia umowy w tym terminie będzie skutkował akceptacją zmian.

