UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ
(umowa o kredyt konsumencki)
NR: _____________
Zawarta w dniu _____________ roku pomiędzy stronami:
Nazwa podmiotu:
Adres siedziby:
Numer telef onu:
Sąd rejestrowy:
Wydział Sądu:
Kapitał zakładowy:
KRS:
NIP:
REGON:
Rejestr UKNF:
Status prawny:
Dalej jako:

${pelna_nazwa_firmy}
${adres_f irmy_miasto} (${adres_f irmy_kod_pocztowy}), ul. ${adres_f irmy_ulica}
${adres_f irmy_nr_domu} (główne miejsce wykonywania działalności)
${telef on_firmowy}
${sad_rejestrowy_firmy}
${wydzial_sadu_firmy}
${kapital_zakladowy_firmy} zł
${krs_f irmy}
${nip_f irmy}
${regon_f irmy}
${uknf _firmy}
${status_prawny_firmy}
„Cardina”

oraz
Imię i nazwisko:
PESEL:
Dowód osobisty:
Miejsce zamieszkania:
Adres korespondencji:
Telef on komórkowy1:
Adres e-mail2:
Dalej jako:

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
„Klient”

PREAMBUŁA
Na mocy niniejszej Umowy o Kartę Kredytową Cardina udziela Limitu Kredytowego i wydaje Klient owi K art ę
Kredytową (Kartę Główną).
Integralną częścią niniejszej Umowy o Kartę Kredytową jest Regulamin wydawania i używania Kart
Kredytowych Cardina sp. z o.o. („Regulamin”) oraz Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Card ina s p. z
o.o. („Taryfa”). Regulamin zawiera definicje terminów użytych w Umowie o Kartę Kredytową.
Na podstawie niniejszej Umowy Cardina udostępnia Klientowi środki pieniężne w c elu dokony w ania p rzez
niego Transakcji Płatniczych Kartą Kredytową. Cardina jest wydawcą Karty Kredytowej.
§ 1. Udzielenie Limitu Kredytowego

1. Cardina udziela Klientowi na jego wniosek Limitu Kredytowego w Rachunku Karty w całkowitej kwocie
_____________ zł (słownie: _____________).
2. Zwiększenie lub zmniejszenie Limitu Kredytowego odbywa się na zasadach wskazanych w
Regulaminie.
3. Kredyt płatniczy (kredyt w rachunku płatniczym) udzielany jest na czas okreś lony , k tóry upływa p o
okresie 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym Limit Kredytowy został pos tawiony do d yspozy cji
Klienta (okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową).

1

Wskazany numer telefonu Klienta może być wykorzystywany do komunikacji Cardiny z Klientem w celach związanych

z wykonaniem umowy.
2

Wskazany adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany do komunikacji Cardiny z Klientem w celach
związanych z wykonaniem umowy.
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4. Okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową oraz okres ważności umieszczony na awersie Karty
Kredytowej są niezależne od siebie i nie muszą się pokrywać.
5. Uruchomienie Limitu Kredytowego nastąpi po zawarciu Umowy o Kartę Kredyt ową – na p odst awie
przeprowadzonej przez Cardinę pozytywnej weryf ikacji danych Klienta oraz oceny zdolności
kredytowej Klienta, rozumianej jako zdolność Klienta do spłaty Limitu Kredytowego wraz o płat ami,
prowizjami i odsetkami w terminach ustalonych w Regulacjach.
6. Limit Kredytowy zostanie postawiony do dyspozycji Klienta na Rachunku Karty niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy o Kartę Kredytową. Postawienie
Limitu Kredytowego do dyspozycji Klienta nie jest równoznaczne z doręczeniem Klientowi Karty
Kredytowej.
7. Klient ma możliwość szybkiego uruchomienia Limitu Kredytowego w Rachunku Karty z chwilą
zawarcia Umowy o Kartę Kredytową, w ramach usługi Fast Cash. W celu aktywowania usługi Fast
Cash Klient we Wniosku o udzielenie Limitu Kredytowego w Rachunku Karty kieruje Zlecenie
Płatnicze dokonania Transakcji na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego we wskazanej
kwocie, stanowiącej procent przyznanego Limitu Kredytowego. Zlecenie Płatnicze realizowane jest po
zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, w dniu uruchomienia Limitu Kredytowego. Transakcja ta
zaliczana jest w ciężar Rachunku Karty jako Transakcja Bezgotówkowa.
8. Dniem zawarcia Umowy o Kartę Kredytową jest:
1) dzień jej podpisania przez Strony,
2) dzień podjęcia przez Cardinę pozytywnej decyzji kredytowej, wskazany w egzemplarzu Umowy o
Kartę Kredytową przesłanym Klientowi zgodnie z § 5 ust. 13 poniżej – w przypadku jej zawarc ia
na odległość.
9. Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Kredytowej zaliczane są w ciężar Rachunku
Karty.
10. Od wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego Cardina nie pobiera ods et ek k apitałowych. Dzienna
kwota odsetek liczona od całkowitej kwoty Limitu Kredytowego, o której mowa w § 1 us t . 1 p owyżej
wynosi _____________ zł.
11. Głównym świadczeniem Klienta jest Opłata za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego,
naliczana każdego dnia za każde rozpoczęte 100 zł Limitu Kredytowego, wy korzy st ane na poc zet
zleconych przez Klienta Transakcji Płatniczych zaliczonych w ciężar Rachunku Karty. Wysokość
Opłaty za obsługę wykorzystanego Limitu Kredytowego, jak również wysokość pozost ałych opłat i
prowizji określa Taryfa.
12. Całkowita kwota do zapłaty na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wynosi _____________ z ł
przy założeniu, że udostępnienie Limitu Kredytowego nastąpi w dniu zawarcia Umowy o
Kartę Kredytową.
Na całkowitą kwotę do zapłaty składają się (reprezentatywny przykład):
1) całkowita kwota kredytu (Limitu Kredytowego), o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej,
2) całkowity koszt kredytu _____________ zł, w tym:
a) odsetki od kredytu w wysokości: _____________ zł,
b) opłaty za Kartę Kredytową w łącznej wysokości _____________ z ł za d wunas tomiesięczny
okres obowiązywania Umowy (kwota ta jest sumą standardowych opłat naliczanych przez okres
dwunastu miesięcy, nie uwzględnia ewentualnych promocji bądź zwolnień z t yc h opłat, kt óre
mogą być zaoferowane Klientowi przez Cardinę).
13. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wynosi
_____________% i została wyliczona od kwoty całkowitego kosztu kredytu, o którym mowa w § 1 ust.
12 pkt 2) powyżej. Stopa została wyliczona według poniższych założeń, a jej f ak tyc zna wys okość
zależy od sposobu korzystania przez Klienta z Limitu Kredytowego w Rachunku Karty.
14. Całkowita kwota do zapłaty, o której mowa w § 1 ust. 12 powy żej oraz rzec zy wista ro czna s topa
oprocentowania, o której mowa w § 1 ust. 13 powyżej zostały wyliczone przy następujących
założeniach:
1) Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej Transakcji
Bezgotówkowej, w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
2) data księgowania Transakcji na Rachunku Karty jest zgodna z datą jej dokonania,
3) miesięczna spłata zadłużenia jest równa (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa
pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) Minimalnej Kwocie do Zapłaty wskazanej k ażd orazowo
na Zestawieniu Operacji i następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty) każdorazowo
wskazanym na Zestawieniu Operacji,
4) ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę
Kredytową,
5) w celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, o której mowa w § 1 ust. 13 powyżej
oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto założenie, że za dzień zawarcia Umowy o Kartę
Kredytową uważa się dzień podjęcia decyzji kredytowej przez Cardinę.
15. Cardina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy wyłącznie w s y tuac jac h ws kazany ch w
niniejszym ustępie, w trybie wskazanym w Regulaminie. Cardina może:
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1) proporcjonalnie podwyższyć wysokość określonej w Taryf ie opłaty lub prowizji w okresie
obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, jeżeli:
a) stopa procentowa referencyjna NBP wzrośnie o co najmniej 2% wartości tego wskaźnika w skali
rocznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
b) nastąpi wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% w s t osunku d o poprzednio
ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym), ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika
cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (potocznie: inflacja),
- przy czym Cardina może skorzystać z prawa do zmiany Taryfy najpóźniej w terminie jednego
miesiąca od publikacji wskaźnika stanowiącego podstawę takiej zmiany oraz nie częściej niż raz
na kwartał kalendarzowy,
2) obniżyć wysokość określonej w Taryf ie opłaty lub prowizji w o kresie obowiązy wania Umowy o
Kartę Kredytową, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych,
3) wprowadzić do Taryf y w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową nową opłatę lub
prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funk cjonalnośc i is tniejącej usługi lub
produktu z zastrzeżeniem, że Klient nie będzie zobowiązany do korzystania z takiej nowej us ługi
lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, że d omyślnie t aka nowa
usługa, produkt lub funkcjonalność będą dla Klienta nieaktywne oraz że nies k orzy stanie przez
Klienta z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub pro duk tu
nie wpłynie na ograniczenie praw ani zwiększenie obowiązków Klienta wynikającyc h z Umowy o
Kartę Kredytową,
4) dokonywać zmian w Taryf ie w okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową w przypadku:
a) konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zalec eń
organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych,
b) wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na
zasady świadczenia usług przez Cardinę,
- w zakresie niezbędnym do dostosowania Taryf y do wymienionych wyżej wymogów lub
przepisów.
16. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie:
1) 14 dni od dnia jej zawarcia,
2) 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Kredytowej na podstawie Umowy o Kartę
Kredytową, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Kredytowej.
17. Termin do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem
złoży pod adresem siedziby Cardiny oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową. Dla
zachowania omawianego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia p rzed jego up ły wem.
Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o Kartę Kredytową.
18. Klient oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową,
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową.
19. W przypadku dokonania przez Klienta odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową, Klient zobowiązany
jest zwrócić wykorzystaną kwotę Limitu Kredytowego (p omniejszoną o wszystkie naliczo ne opłaty i
prowizje) niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy o Kartę Kredytową. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych Card inie
przez Klienta.
20. W przypadku odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową, Cardinie nie przysługują żadne opłat y ani
prowizje, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Cardinę na rzecz organów
administracji publicznej.
§ 2. Wydanie Karty Kredytowej
1. Po złożeniu stosownego Wniosku i zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, Cardina wy daje K lient owi
Kartę Kredytową zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie o Kartę Kredytową oraz w Regulaminie.
2. Na Karcie Kredytowej zostaną umieszczone następujące dane: _____________
Zmiana tych danych dla swej ważności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy o Kartę Kredy tową.
Karta Kredytowa może być używana jedynie przez osobę, której dane identyfikacyjne umieszczono na
Karcie Kredytowej.
3. Karta Kredytowa zostanie przekazana Klientowi na wskazany adres do k orespondencji na t erenie
Polski. Na ten sam adres przesłany zostanie w bezpiecznej kopercie indywidualny kod PIN.
4. Koniec okresu ważności Karty Kredytowej upływa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego
wskazanego na jej awersie.
5. Utratę lub zniszczenie Karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Cardinie.
6. Karta Kredytowa zostaje zastrzeżona przez Cardinę w przypadku nieprzed łużenia Umowy o K artę
Kredytową na okres kolejnych 12 miesięcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7. Cardina zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zastrzeżenia Karty Kredytowej w przypadku:
1) wystąpienia uzasadnionej przyczyny związanej z bezpieczeństwem obrotu d okonywanego przy
użyciu Karty Kredytowej – w tym możliwości wejścia przez osoby trzec ie w p os iadanie danyc h
Karty Kredytowej,
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2) podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty Kredytowej, w tym danych Karty Kredytowej,
3) podejrzenia umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji,
4) wystąpienia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej,
5) przekroczenia kwoty Limitu Kredytowego.
8. Karta Kredytowa może zostać zablokowana lub zastrzeżona przez Cardinę lub Klienta również w
sytuacjach wskazanych w Regulaminie.
§ 3. Zestawienie Operacji i spłata zadłużenia
1. Cardina sporządza i udostępnia Klientowi Zestawienia Operacji dokonywanych w c iężar Rac hunku
Karty.
2. Zestawienie Operacji udostępniane jest Klientowi:
1) w ramach Panelu Klienta, z możliwością pobrania pliku .pdf obejmującego Zestawienie Operacji na
urządzenie Klienta (nieodpłatnie),
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta (nieodpłatnie),
3) na wniosek Klienta również listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany przez K lient a
(opłata zgodnie z Taryf ą).
3. Zasady dotyczące sporządzania przez Cardinę Zestawienia Operacji oraz jego treści zostały
określone w Regulaminie.
4. Klient jest zobowiązany do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w następujący sposób:
1) comiesięczna spłata w kwocie nie mniejszej niż Minimalna Kwota do Zapłaty:
a) w przypadku braku zaległości w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie miesiąceustalona jako określony w Taryfie procent od całkowitego salda zadłużenia,
b) W przypadku zaległości Klienta w zapłacie Minimalnej Kwoty do Zapłaty za poprzednie
miesiące- ustalona jako suma nieuiszczonej Minimalnej Kwoty do Zapłaty należnej za
poprzednie miesiące oraz określonego w Taryf ie procentu od różnicy między całkowitym
saldem zadłużenia i nieuiszczoną Minimalną Kwota do Zapłaty za poprzednie miesiące.
2) dokonanie całkowitej spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w przypadku rozwiązania
lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową – w Dniu Spłaty wskazanym w ostatnim Zest awieniu
Operacji (14 dni od Dnia Rozliczeniowego), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Kartę Kredytową,
3) w przypadku, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o Kartę Kredytową Cardina otrzy ma d o
rozliczenia jakiekolwiek Transakcje zlecone lub autoryzowane przez Klienta - Cardina wezwie
Klienta do spłaty powstałego zadłużenia, wskazując saldo zadłużenia, Trans akc je o bjęte t ym
wezwaniem, numer rachunku do spłaty oraz termin płatności zadłużenia.
5. Spłaty wykorzystanego Limitu Kredytowego będą dokonywane na Rachunek Karty o numerze
wskazanym w Zestawieniu Operacji.
6. Za dzień spłaty zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek Karty.
7. Dokonywane spłaty - w tym Minimalna Kwota do Zapłaty oraz wszelkie inne spłaty – zaliczane s ą na
poczet spłaty zadłużenia w następującej kolejności:
1) odsetki za opóźnienie,
2) prowizje i opłaty,
3) kwoty przekroczenia Limitu Kredytowego chronologicznie według daty księgowania,
4) Transakcje Gotówkowe chronologicznie według daty księgowania,
5) Transakcje Bezgotówkowe chronologicznie według daty księgowania.
8. Dokonanie spłaty powiększa kwotę Dostępnych Środków.
9. Klient nie ma prawa do dokonywania wpłat na Rachunek Karty w celu innym niż spłata zadłużenia. W
przypadku powstania nadpłaty Cardina zwróci nadwyżkę środków na wskazany przez Klienta
rachunek bankowy lub w przypadku braku takiego rachunku przeksięguje kwotę nadpłaty na odrębny,
nieoprocentowany rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN), do czasu wskazania przez Klienta
sposobu zadysponowania środków.
10. Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego
w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty, na zasadach wskazanych w
Regulaminie. Cardina nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej s płaty. Dokonanie c hoćby
częściowej wcześniejszej spłaty powiększa kwotę Dostępnych Środków.
11. W przypadku nieotrzymania przez Klienta Zestawienia Operacji w terminie ust alony m z Card iną –
Klient jest zobowiązany do kontaktu z Cardiną w celu uzyskania informacji dotycząc ych Minimalnej
Kwoty do Zapłaty oraz Dnia Spłaty.
12. Klient zobowiązany jest do monitorowania salda zadłużenia na Rachunku Karty i niep rzekrac zania
kwoty przyznanego Limitu Kredytowego.
13. W przypadku przekroczenia przyznanego Limitu Kredytowego Klient zobowiązany jest do
niezwłocznego uregulowania kwoty przekroczenia Limitu Kredytowego.
14. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki za opóźnienie) naliczane s ą wed ług zmiennej
stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art . 481 § 2 1
Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową wysokość odsetek maksymalnyc h
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za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy ref erencyjnej NBP i 5,5 punktów
procentowych (obecnie 11,2% w stosunku rocznym).
15. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego Klient może być zobowiązany
do poniesienia kosztów określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. W ciągu 14 dni od dnia dokonania ostatecznej spłaty zadłużenia Cardina dokona rozliczenia Umowy o
Kartę Kredytową, uwzględniając ewentualne: nadpłatę albo niedopłatę. W przypadku powstania
nadpłaty Cardina zwróci nadwyżkę środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w
przypadku braku takiego rachunku przeksięguje kwotę nadpłaty na odrębny, nieoprocentowany
rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN), do czasu wskazania przez Klienta sposobu
zadysponowania środków.
§ 4. Oświadczenia Stron
1. Klient oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na przesyłanie inf ormacji o zmianach Regulacji, w tym Umowy o Kartę
Kredytową na adres e-mail Klienta podany we wniosku o wydanie karty kredytowej;
b) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał na trwałym nośniku wszelkie informacje
istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem Umowy o Kartę K redyt ową – w
tym f ormularz informacyjny dotyczący kredytu k ons umenckiego – w t ak i s posób, że ma
możliwość ich przechowywania i odtworzenia w zwykłym toku czynności. Z treścią
otrzymanych dokumentów Klient zapoznał się przed zawarciem Umowy o Kartę K redytową,
akceptuje i potwierdza, że jest ich treścią związany;
c) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał od Cardiny informacje niezbędne do
podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, jak również uzysk ał o d
Cardiny wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości i ma świadomość ryzyka związanego z
zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym;
d) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał na trwałym nośniku Regulamin wraz z
Taryf ą zawierającą stawki opłat i prowizji za czynności, które mogą być wykonane w związk u
z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową oraz Regulamin Panelu Klienta, zap oznał s ię z ic h
zapisami i akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tych
Regulacji;
e) przed zawarciem Umowy o Kartę Kredytową otrzymał na trwałym nośniku Regulamin Panelu
Klienta, zapoznał się z jego zapisami i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień;
f ) wyraża zgodę na obciążanie Rachunku Karty kwotami Transakcji, opłat i prowizji z tytułu
Użycia Karty Kredytowej oraz usług świadczonych w ramach Umowy o K art ę K redy tową i
zobowiązuje się do ich zapłaty;
g) nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości względem niego jak o osoby nieprowadzącej
działalności gospodarczej oraz że nie ogłoszono upadłości wzg lędem niego jako os oby
nieprowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku złożenia przez K lient a wniosku o
ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości, Klient zobowiązuje s ię do niezwłoczneg o
poinformowania o tym Cardiny. Powyższe oświadczenie dotyczy wnio sków s kładanych n a
podstawie przepisów Tytułu V ustawy – Prawo upadłościowe: „Postępowanie upadłościowe
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o tym, że jego dane osobowe będą przet warzane p rzez
Cardinę w celu realizacji Umowy o Kartę Kredytową oraz o prawie dostępu do danych i prawie d o ich
poprawiania.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Cardina.
4. Cardina inf ormuje Klienta o możliwości udostępniania danych o jego zobowiązaniach wynikający ch z
Umowy o Kartę Kredytową biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wy mianie d anych gos podarczyc h
(Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Cardina może przekazać do biura i nf ormację gospodarc zą o
nieprzedawnionym zobowiązaniu wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zobowiązanie powstało w związku z Umową o Kartę Kredytową,
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Cardiny wynosi co najmniej 200 zło ty ch
oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Cardinę listem poleconym albo doręczenia Klientowi
do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez Klienta, a jeżeli nie wskazał takiego
adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o
zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
5. Klientowi przysługuje prawo korzystania z procedur pozasądowego rozstrzygania sporów na
zasadach wskazanych w Regulaminie.
6. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji oraz skarg dotyczących usług świadczo nych przez
Cardinę na zasadach wskazanych w Regulaminie.
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7. Właściwym dla Cardiny organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. Właściwym dla Cardiny
organem nadzoru w zakresie ochrony praw konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
8. Jeżeli Cardina nie wykonała lub nienależycie wykonała zobowiązanie wobec Klienta, a żądanie przez
Klienta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Klientowi przysługuje prawo d ochodzenia
swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Cardiny, przy czym odpowiedzialnoś ć Card iny
jest ograniczona do wysokości udzielonego Klientowi kredytu.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Okres obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową może zostać automatycznie przedłużony o k olejne
12 miesięcy na warunkach określonych w Regulaminie. Przedłużenie okresu obowiązywania Umowy
na kolejny okres obliczony zgodnie z treścią postanowienia § 1 ust. 3 powyżej skutkuje wznowieniem
Karty Kredytowej, w przypadku gdy upłynął okres jej ważności.
2. Klient może zrezygnować z automatycznego przedłużenia okresu obowiązy wania Umowy o K artę
Kredytową składając w dowolnym czasie przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o
wypowiedzeniu. Oświadczenie Klient powinien sporządzić na piśmie i wysłać na adres siedziby
Cardiny. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia najpóźniej ostatniego dnia
obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową
3. Klient ma prawo w każdym czasie bez dodatkowych opłat wypowiedzieć na piś mie Umowę o K artę
Kredytową z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pisemne wypowiedzenie Umowy
o Kartę Kredytową przez Klienta uważa się za skuteczne z chwilą doręczenia Cardinie.
4. Umowa o Kartę Kredytową może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron – ze skutkiem
natychmiastowym lub z dniem wskazanym w treści porozumienia.
5. W sytuacjach wskazanych w Regulaminie Cardina ma prawo wypowiedzieć na piśmie Umowę o Kartę
Kredytową z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Cardina prześle oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Kartę Kredytową na o st atnio ws kazany
Cardinie adres korespondencyjny Klienta.
7. Umowa wygasa z chwilą śmierci Klienta.
8. Wszelkie zmiany w treści Umowy o Kartę Kredytową, za wyjątkiem sytuacji określonych szczegółowo
w Regulaminie lub w Umowie o Kartę Kredytową wymagają zachowania formy aneksu d o Umowy o
Kartę Kredytową.
9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Kartę Kredytową (w tym do określenia sądów właściwych
do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy o Kartę Kredytową) oraz w
dokumentach wskazanych powyżej w Preambule stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
10. Językiem obowiązującym w relacjach Cardiny z Klientem jest język polski.
11. W okresie obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową Klient ma prawo żądać w każdym czasie
udostępnienia mu postanowień Regulacji oraz inf ormacji określonych w art. 27 UUP, w postaci
papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.
12. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy o Kartę Kredytową jest prawo polskie.
13. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o Kartę Kredytową, Cardina doręczy Klientowi egzemplarz Umowy
o Kartę Kredytową, Formularz Informacyjny, Regulamin oraz Taryf ę.

________________________________

________________________________

Miejscowość, data, imię i nazwisko
Klienta

Miejscowość, data, imię i nazwisko
Przedstawiciela
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Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową
Dane Klienta
Imię i nazwisko:

_____________

Adres zamieszkania:

_____________

Adres zameldowania: _____________
Dowód osobisty:

_____________

PESEL:

_____________

Adresat:

CARDINA sp. z o.o.

ul.
${adres_f irmy_nr_domu}

${adres_f irmy_ulica}

${adres_f irmy_kod_pocztowy}
${adres_f irmy_miasto}

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową

Niniejszym odstępuję od Umowy o Kartę Kredytową numer _____________ z dnia _____________ zawart ej
przeze mnie z Cardina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Mam świadomość, że w związku z niniejszym
odstąpieniem ciąży na mnie obowiązek niezwłocznej wpłaty na rachunek bankowy Cardina sp. z o.o. o
numerze _____________ wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego na zasadach wynikającyc h z us tawy o
kredycie konsumenckim (Rozdział 5) oraz z Umowy o Kartę Kredytową (§ 1 ust. 19).

____________________________
imię i nazwisko, data
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