
 
 
 

Limit debetowy  w rachunku -e-pożyczka 
 
§ 38a Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych 

 
1. Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych /wspólnych i 

indywidualnych/ mogą korzystać z limitu debetowego w rachunku - e-pożyczka.  

2. Po 3 miesiącach prawidłowego funkcjonowania rachunku wymienionego w ust. 1 

oraz po pozytywnej weryfikacji sytuacji Posiadacza rachunku przez Bank przyznaje 

się prawo do korzystania z limitu debetowego w rachunku tj. do wydawania 

dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego na 

rachunku.   

3. W rozumieniu Banku prawidłowe funkcjonowanie rachunku określone w ust. 2 

oznacza   

a/ posiadanie rachunku w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

b/ regularne przekazywanie stałych wpływów na rachunek, 

c/ pozytywna historia funkcjonowania rachunku tj.: 

− brak zajęć rachunku przez organy egzekucyjne, 

− bieżące regulowanie należności z tytułu opłat, prowizji, posiadanych kredytów. 

4. Kwota e-pożyczki uzależniona jest od minimalnych kwot pojedynczego wpływu 

przez okres ostatnich 3 miesięcy. 

5. Pozytywny wynik weryfikacji prawidłowości funkcjonowania rachunku oznacza, iż 

Bank może przyznać limit debetowy- e-pożyczkę posiadaczom rachunków w 

następujących, maksymalnych  wysokościach: 

  

Minimalna kwota pojedynczego 

wpływu z ostatnich 3 miesięcy 
Wysokość limitu 

1.000,00 PLN 300,00 PLN 

1.500,00 PLN 500,00 PLN 

2.000,00 PLN 700,00 PLN 

2.500,00 PLN 1.000,00 PLN 

 

6. Odpłatność z tytułu udostępnienia środków /limitu/: 

a/ odsetki  - za udostępnienie środków Bank nie pobiera oprocentowania, w 

przypadku nie zachowania terminu spłaty od kwoty zadłużenia Bank nalicza 

odsetki przeterminowane 

b/ prowizje - Bank pobiera prowizję za każdorazowe udzielenie limitu debetowego 

- e-pożyczki w wysokości kwoty określonej w Taryfie prowizji i opłat. Prowizja 

jest pobierana z rachunku prowadzonego przez Bank, w którym nastąpiło 

udzielenie limitu debetowego - e-pożyczki, w dniu udostępnienia środków. W 

przypadku braku środków na rachunku pobrana przez Bank kwota prowizji 

pomniejsza limit dostępnych środków. 



7. Wykorzystany limit w rachunku powinien być spłacony nie później niż po upływie 

30 dni od daty wystąpienia. W następnym dniu po spłacie należności Posiadacz 

rachunku może ponownie występować o przyznanie limitu. Limit nie spłacony w 

tym terminie staje się zadłużeniem wymagalnym. 

8. Brak spłaty zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy oraz podjęcia czynności 

windykacyjnych. Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza 

rachunku. 

9. W przypadku niedotrzymania przez posiadacza rachunku warunków korzystania z 

limitu debetowego lub w przypadku utraty zdolności kredytowej Bank może 

wypowiedzieć Umowę rachunku z zachowaniem 30-dniowego terminu 

wypowiedzenia. 

10. Z chwilą śmierci posiadacza rachunku/ogłoszenia upadłości, likwidacji - limit 

debetowy wygasa. 

11. W przypadku rachunku wspólnego, gdy limit debetowy został udzielony na 

wniosek jednego z współwłaścicieli wszyscy właściciele rachunku odpowiadają 

solidarnie za jego spłatę, co oznacza, że Bankowi przysługuje prawo do żądania 

spłaty całości limitu debetowego od każdego z współwłaścicieli rachunku z osobna 

lub wszystkich współwłaścicieli rachunku.   

 

  

 

 

                    

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


