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1. Dane osobowe i dane kontaktowe pożyczkodawcy
Pożyczkodawca:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Strona internetowa:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch
('DEGIRO')
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9 piętro
1096 HA Amsterdam
+31(0)20 – 535 34 96
klienci@degiro.pl
www.degiro.pl

2. Główne cechy kredytu
2.1 Rodzaj kredytu
Środki Debetowe stanowią w pełni zabezpieczoną pożyczką rolowaną przy środkach z Salda
stanowiących zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez DEGIRO. Przyznanie Środków
Debetowych możliwe jest wyłącznie w przypadku uprzedniego zawarcia Aneksu dot. Środków
Debetowych.

2.2 Całkowita Kwota Kredytu
Całkowita kwota kredytu, czyli maksymalna kwota dostępna dla Klienta, zależy od wielkości i
struktury Salda na rachunku u DEGIRO. Maksymalna dostępna kwota będzie również ulegać
zmianom wskutek wahania cen. W ujęciu ogólnym, kredyt w wysokości do 70 % zostanie udzielony
na zabezpieczenie w postaci akcji, funduszy inwestycyjnych i obligacji. DEGIRO może jednak
również podjąć decyzję o przyznaniu mniejszej lub większej ilości środków na zakup danego
Instrumentu Finansowego. Więcej informacji dostępnych jest w dokumencie Wartość
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów
Wartościowych w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.

2.3 Warunki Udzielania Kredytów
Klient wykorzystuje Środki Debetowe w momencie zakupu Papierów wartościowych bez
posiadania wystarczających środków na dokonanie płatności. W rezultacie na Saldzie Klienta
pojawia się saldo debetowe lub w wyniku takiego Zlecenia debetowe ulega zwiększeniu.

2.4 Okres obowiązywania Aneksu dot. Środków Debetowych
Aneks dot. Środków Debetowych zawierany jest na czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili
podjąć decyzję o rozwiązaniu Aneksu dot. Środków Debetowych. Warunkiem jest brak salda
debetowego na Saldzie Klienta.

2.5 Zapłata Odsetek
Odsetki należne z tytułu udostępnienia Środków Debetowych doliczane są saldo debetowe
zwiększa się do Salda z dołu. Należy pamiętać, że naliczenie odsetek zwiększa wykorzystaną
kwotę Środków Debetowych. W przypadku przekroczenia Limitu Środków Debetowych, Klient
zobowiązany jest niezwłocznie zmniejszyć kwotę kredytu poprzez wpłatę środków do depozytu lub
sprzedaż pozycji.
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2.6 Wymagane Zabezpieczenie
Środki Debetowe udostępniane są za zabezpieczeniem na Papierach Wartościowych. Na przykład
akcje Philips N.V. umożliwiają wykorzystanie Środków Debetowych do maksymalnie 70 % wartości
pozycji w akcjach Philips. Zabezpieczenie na Papierach Wartościowych służy jako zabezpieczenie
obowiązków Klienta wynikających z udzielonego kredytu. Obowiązki Klienta to zapłata odsetek, a
także zapewnienie, że limit ustalony przez DEGIRO nie zostanie przekroczony.

2.7 Limity
W przypadku przekroczenia limitu Środków Debetowych, Klient zobowiązany jest niezwłocznie
uregulować deficyt Salda. Procedurę w przypadku przekroczenia Limitu opisano w Warunkach
Świadczenia Usług Inwestycyjnych oraz w dokumencie Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko
Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych w Informacjach o
Usługach Inwestycyjnych.

2.8 Skutki przekroczenia limitów
W przypadku, gdy Klient nie ureguluje kwoty przewyższającej ustalony Limit w odpowiednim
czasie, DEGIRO przysługuje prawo do zamknięcia pozycji na Saldzie Klienta i odzyskanie środków
z tych pozycji w celu uregulowania kwoty przewyższającej przyznany Limit. W przypadku
przekroczenia Limitu, DEGIRO informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
Obowiązkiem Klienta jest podanie prawidłowych informacji kontaktowych na potrzeby kierowanych
do niego wiadomości. W przypadku, gdy Klient z jakiegokolwiek powodu nie zapoznał się z
wiadomością przesłaną przez DEGIRO , DEGIRO mimo to postępować będzie zgodnie z terminem
wyznaczonym na uregulowanie kwoty przewyższającej przyznany Limit.

3. Koszty Kredytu
3.1 Oprocentowanie Środków Debetowych
Środki Debetowe oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 4 %. Stopa ma
zastosowanie do środków wyrażonych we wszystkich walutach. Na stronie internetowej DEGIRO
dostępny jest wykaz obowiązujących stawek i dodatkowych opłat.
Przykład obliczenia całkowitego kosztu Środków Debetowych w EUR
Łączna kwota
kredytu
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Powyższe obliczenia nie mogą służyć jako podstawa do wywodzenia jakichkolwiek praw - służą
one jedynie prezentacji kosztu usługi.
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A.
Efektywna stopa procentowa w ujęciu rocznym
Efektywna stawka w ujęciu rocznym odzwierciedla cenę kredytu. W przykładzie uwzględniono
wszystkie koszty kredytu. Zgodnie z powyższym przykładem, efektywna roczna stopa procentowa
wynosi 4 % w ujęciu rocznym. Aktualne stawki stóp procentowych dostępne są na stronie
internetowej DEGIRO.
B.

Odsetki w ujęciu miesięcznym Miesięczny koszt kredytu w tabeli obliczono w oparciu o
stopę procentową równą 0,33 %.

C.

Odsetki w ujęciu rocznym Roczny koszt kredytu w tabeli obliczono w oparciu o stopę
procentową równą 4 %.

D.
Całkowita kwota kredytu po upływie roku
Całkowita kwota kredytu ustalana jest na podstawie otrzymanej kwoty kredytu z uwzględnieniem
odsetek.

3.2 Brak obowiązku zakupu innych usług
DEGIRO oferuje usługę udostępnienia Środków Debetowych za zabezpieczeniem w postaci
pozycji na Saldzie Klienta. Uzyskanie kredytu nie wymaga wykupienia obowiązkowego
ubezpieczenia na pokrycie kwoty kredytu lub jakiejkolwiek innej dodatkowej usługi. Obowiązkowe
jest jedynie otwarcie rachunku inwestycyjnego u DEGIRO. Usługa taka jest bezpłatna. DEGIRO
nalicza opłaty z tytułu świadczenia usług inwestycyjnych. Pełna informacja na temat opłat
naliczanych przez DEGIRO z tytułu świadczonych usług inwestycyjnych dostępna jest na Stronie
Internetowej.

3.3 Wymóg prowadzenia co najmniej jednego rachunku inwestycyjnego
DEGIRO tworzy Stronę Osobistą Klienta pozwalającej na obsługę wypływów i wpływów środków
pieniężnych i Papierów Wartościowych. Przelew środków ze Strony Osobistej zawsze dokonywany
jest na Konto Referencyjne, prowadzone w banku zewnętrznym wskazanym przez Klienta.

3.4 Koszty w przypadku zaległości płatniczych
W przypadku, gdy saldo debetowe na Stronie Osobistej Klienta przekroczy Limit, a Klient nie
ureguluje różnicy na warunkach określonych w Warunkach Świadczenia Usług Inwestycyjnych
oraz w dokumencie Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko, Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż
Papierów Wartościowych oraz w Informacje o Usługach Inwestycyjnych, DEGIRO przysługuje
prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym do zamknięcia pozycji na Saldzie Klienta celem
zaspokojenia kwoty przewyższającej wartość Limitu. W związku z procedurą, DEGIRO nalicza
odpowiednie opłaty. Klient zobowiązany jest również ponieść wszelkie koszty dochodzenia
roszczeń wynikłych w związku z niespłaconymi zobowiązaniami. Przekroczenie Limitu Środków
Debetowych może wystąpić wskutek wahań cen pozycji Klienta, w przypadku zmiany kalkulacji
Ryzyka lub Wartości Zabezpieczeń, lub wskutek potrącenia odsetek należnych od Środków
Debetowych.
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3.5 Niewykonanie obowiązków może rodzić poważne konsekwencje
Niewywiązanie się Klienta z ciążących na nim zobowiązań związanych z udostępnieniem Środków
Debetowych może rodzić poważne konsekwencje. Sytuacja taka może skutkować przymusową
sprzedażą pozycji Klienta. Innym możliwym skutkiem jest znaczące utrudnienie lub całkowity brak
możliwości uzyskania kolejnego kredytu.

3.6 Rejestracyjna Agencja Ratingowa
DEGIRO ma obowiązek zgłaszać odpowiedniej agencji ratingowej wszelkie zaległości osób
fizycznych (nie osób prawnych) utrzymujące się przez okres dłuższy niż cztery miesiące.
Zgłoszenie takie może rodzić negatywne konsekwencje dla wszelkich przyszłych wniosków o
pożyczki, kredyty hipoteczne lub inne formy kredytu.

4. Inne ważne aspekty prawne
4.1 Rozwiązanie umowy kredytowej
Klient uprawniony do rozwiązania Aneksu dot. Środków Debetowych z zachowaniem formy
pisemnej, bez okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że udzielony kredyt został rozliczony w
całości, łącznie z należnymi odsetkami. Oprócz należnych odsetek, Klient nie ponosi żadnych opłat
umownych ani innych kosztów związanych z rozwiązaniem usługi udostępnienia Środków
Debetowych.
W następujących przypadkach spłata kredytu wymagana jest na żądanie, bez konieczności
powiadomienia o wycofaniu kredytu lub obowiązku dopełnienia innych formalności: w przypadku
śmierci, w przypadku ogłoszenia upadłości Klienta,w przypadku dokonania zastawu na majątku
Klienta, w przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie realizacji płatności zobowiązań ciążących
na Kliencie, lub w przypadku orzeczenia o zastosowaniu w stosunku do Klienta ustawowej
procedury spłaty zobowiązań.

4.2 Prawo odstąpienia od umowy
Klient nie może odstąpić od umowy kredytowej po jej podpisaniu.

4.3 Przedterminowa spłata
Klientowi przysługuje prawo do spłaty kredytu przed terminem zapadalności w dowolnym
momencie, w całości lub częściowo.

4.4 Weryfikacja w bazie danych
Przed przyznaniem prawa do zawarcia Aneksu dot. Środków Debetowych, zdolność kredytowa
Klienta podlega badaniu w odpowiedniej agencji ratingowej. Wniosek o udostępnienie Środków
Debetowych nie skutkuje jego rejestracją w agencji ratingowej.
DEGIRO niezwłocznie oraz bezpłatnie powiadomi o wyniku badania zdolności kredytowej w
przypadku odrzucenia wniosku wniosku kredytowego w wyniku takiej kontroli. Powyższe nie ma
zastosowania w przypadku, gdy przekazanie tych nie jest dozwolone zgodnie z prawem
wspólnotowym lub jeżeli jest to sprzeczne względem realizacji celów porządku publicznego lub
bezpieczeństwa narodowego.
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5. Dodatkowe informacje o sprzedaży usług
finansowych na odległość
5.1 W odniesieniu do wierzyciela
Rejestracja
DEGIRO jest nazwą handlową flatexDEGIRO Bank Dutch Branch., z siedzibą przy Amstelplein 1,
Rembrandt Tower 9 dziewiąte piętro, 1096 HA Amsterdam, numer rejestracyjny 82510245,
Amsterdam.
Organy nadzoru
DEGIRO jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG,
zarejestrowany w DNB w Holandii, w przeważającym zakresie nadzorowany jest przez niemiecki
organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch podlega
nadzorowi integralności i uczciwości sprawowanemu przez DNB oraz nadzorowi postępowania
sprawowanemu przez AFM.

5.2 W odniesieniu do umowy kredytowej
Przepisy prawa stanowiące podstawę stosunku
Prawem stosowanym przez wierzyciela jako podstawa do zawarcia stosunku z Klientem przed
zawarciem umowy kredytowej są przepisy stanowione holenderskim kodeksem cywilnym oraz
holenderską ustawa o nadzorze finansowym.
Prawo właściwe lub właściwy sąd
Zawieranie umów i zawarcie Aneksu dot. Środków Debetowych podlega prawu holenderskiemu.
W przypadku sporu, Klient może skorzystać z procedury reklamacyjnej lub zwrócić się z wnioskiem
do właściwego sądu.
Język
Informacje i warunki umowy przekazywane są w języku niderlandzkim lub angielskim, jednak mogą
być również przekazywane w innych językach.

5.3 Reklamacje i postępowanie odwoławcze
Pozasądowe procedury reklamacyjne i odwoławcze
DEGIRO korzysta z wewnętrznej procedury reklamacyjnej oraz współpracuje z rzecznikiem
finansowym KiFiD: www.kifid.nl. Pierwszym krokiem jest złożenie reklamacji na DEGIRO piśmie,
za pośrednictwem reklamacje@degiro.pl lub pocztą. Staramy się rozpatrzyć złożoną reklamację
bezpośrednio z Klientem. W przypadku, gdy osiągnięcie zadowalającego porozumienia z DEGIRO
okaże się niemożliwe, Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do KiFiD, do której należy
dołączyć pisemną decyzję w sprawie odrzucenia reklamacji lub roszczenia. Ostatecznie Klientowi
przysługuje prawo do skierowania sprawy do właściwego sądu.
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