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Standardowe informacje dot. Środków Debetowych 

 
1. Tożsamość i dane kontaktowe kredytodawcy/pośrednika kredytowego 
 

Kredytodawca 
Adres 
 
Numer telefonu 
Adres e-mail  
Adres internetowy  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam 
+31 20 261 3072 
klienci@degiro.pl 
www.degiro.pl 

 
 

2. Opis głównych cech pożyczki 

Rodzaj pożyczki  Jest to debet gotówkowy Środki Debetowe, w ramach którego 
Klient otrzymuje kwotę pod zastaw swoich instrumentów 
finansowych, z którą może przeprowadzać transakcje na 
instrumentach finansowych (pochodnych i/lub papierach 
wartościowych, w zależności od profilu inwestora) wyłącznie za 
pośrednictwem DEGIRO.  

Określenie, że kredyt jest udzielony lub przyrzeczony pod 
zastaw instrumentów finansowych oraz że jego limit podlega 
określonemu procentowi pokrycia oraz, w stosownych 
przypadkach, określonym wymogom dywersyfikacji.  

Kredyt udzielany jest pod zabezpieczenie instrumentów 
finansowych. Limit kredytowy (kwota, którą można pożyczyć) 
zależy od uzgodnionej wartości zastawu. Wartość zastawu 
zależy od profilu inwestycyjnego i instrumentów finansowych w 
portfelu.  

Jaka wartość zastawu i jakie wymogi dywersyfikacji są 
stosowane do zastawionych instrumentów finansowych?  

Ten debet gotówkowy pozwala na wykorzystanie do wartości 
sumy 70% wartości portfela akcji i funduszy inwestycyjnych 
plus 80% wartości obligacji w portfelu, jeśli masz profil "basic 
margin", lub "trader margin" lub "day trader margin". 
Instrumenty pochodne i produkty lewarowane nie są 
uwzględnione. 
 
Jeśli profil wskazuje na "activ margin", możliwe jest 
wykorzystanie do sumy 33% wartości instrumentów 
finansowych w portfelu.   
 
Do konkretnego instrumentu finansowego mogą mieć 
zastosowanie różne stawki. DEGIRO może również 
zdecydować o przyznaniu większego lub mniejszego kredytu 
na konkretny instrument finansowy lub dostosować stawkę 
procentową dla określonego profilu inwestycyjnego. Dalsze 
informacje dostępne są w dokumencie "Wartość 
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka 
Sprzedaż Papierów Wartościowych". 

Wskaźniki pokrycia dla każdego rodzaju instrumentu 
finansowego oraz, w stosownych przypadkach, wymogi 
dotyczące kompozycji zastawionych instrumentów finansowych.  

Ten debet gotówkowy pozwala na wykorzystanie do sumy 70% 
wartości akcji i funduszy inwestycyjnych oraz 80% wartości 
obligacji w portfelu, jeśli profil konta to "basic margin", lub 
"trader margin" lub "day trader margin". Instrumenty pochodne i 
produkty lewarowane nie są uwzględnione.  
 
Jeśli profil wskazuje na "activ trader", możliwe jest 
wykorzystanie do sumy 33% wartości instrumentów 
finansowych w portfelu. Nie ma znaczenia, jakie instrumenty 
finansowe znajdują się w portfelu.  
 
Do konkretnego instrumentu finansowego mogą mieć 
zastosowanie różne stawki. DEGIRO może również 
zdecydować o przyznaniu większego lub mniejszego kredytu 
na konkretny instrument finansowy lub dostosować stawkę 
procentową dla określonego profilu inwestycyjnego. Dalsze 
informacje dostępne są w dokumencie "Wartość 
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka 
Sprzedaż Papierów Wartościowych". 
 

Warunki wypłaty środków 
Oznacza czas i sposób, w jaki pieniądze zostaną otrzymane.  

Jeśli (i) klient zawarł umowę Środków Debetowych i w ramach 
umowy o świadczenie usług inwestycyjnych powstaje dla niego 

http://www.degiro.nl/
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zobowiązanie płatnicze w określonej walucie (np. w przypadku 
zakupu instrumentu finansowego) oraz (ii) klient nie posiada 
wystarczających środków, aby w pełni wywiązać się z 
odpowiedniego zobowiązania płatniczego, niedobór jest 
automatycznie pożyczany w ramach umowy kredytowej (jeśli 
dostępny jest wystarczający kredyt).  
 
W związku z tym żadna kwota nie zostanie wpłacona na konto.  

Terminy oraz, w stosownych przypadkach, kolejność 
przydzielania terminów  

Odsetki i/lub koszty są zaliczane na poczet pożyczki. Odsetki 
należne za korzystanie z pieniędzy debetowych naliczane są 
co miesiąc do salda utrzymywanego w DEGIRO. Należy 
pamiętać, że spowoduje to zwiększenie wykorzystania kredytu. 
Jeśli przekroczony zostanie limit, klient musi natychmiast 
zmniejszyć kwotę kredytu poprzez zdeponowanie pieniędzy lub 
sprzedaż pozycji w instrumentach finansowych.  

Wnioskowane zabezpieczenia  Na portfelu inwestycyjnym ustanowiony jest zastaw.   

 
 
 
3. Koszt kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, 
różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do 
umowy o kredyt  

stałe 4.9% w skali roku. Ta stała stopa procentowa jest 
okresowo (dwa razy w roku) ponownie oceniana przez 
kredytodawcę i w pewnych okolicznościach może być 
dostosowana do kolejnego (stałego) okresu odsetkowego.  
 
Jeśli klient planuje utrzymać kredyt w rachunku bieżącym przez 
dłuższy okres, ma również możliwość alokacji środków. 
Oznacza to, że rezerwujemy środki, które są pożyczane po 
niższej stawce. Stała stopa procentowa dla alokacji wynosi 
3.9%. Ta stała stopa procentowa podlega również okresowej 
ponownej ocenie przez kredytodawcę i w pewnych 
okolicznościach może zostać skorygowana. Więcej na ten 
temat można przeczytać w regulaminie.  
 
Te odsetki debetowe są naliczane od w pełni przyznanej kwoty, 
nawet jeśli nie wykorzysta się tej kwoty (w całości). Wybrany 
przydział dotyczy zawsze pełnego miesiąca kalendarzowego. 
Nowe alokacje wchodzą w życie od pierwszego dnia 
następnego miesiąca. Standardowe oprocentowanie debetu w 
wysokości 4.9% dotyczy tej części kredytu, która przekracza 
alokację. 
 

Cztery reprezentatywne przykładowe wyliczenia całkowitego 
kosztu debetu w oparciu o różne limity kredytowe.  Całkowita 

kwota 

kredytu 

Rzeczywist

a roczna 

stopa 

procentow

a 

Odsetki 

za 

miesiąc  

Odset

ki za 

rok  

Całkowi

ta 

kwota 

kredytu 

po roku  

10 000 
EUR 

5.08% 41.39 508 10,508 

25 000 
EUR 

5.08% 103.48 1,270 26,270 

50 000 
EUR 

5.08% 206.95 2,540 52,540 

100.000 
EUR 

5.08% 413.90 5,080 105,080 

 *  
Miesięczne koszty w tym przykładzie oparte są na 
oprocentowaniu 0.4139% miesięcznie.  

Koszty związane z kredytem  Brak jest innych kosztów związanych z kredytem.  

Do rejestrowania zarówno płatności, jak i wypłat wymagane jest 
prowadzenie jednego lub więcej rachunków  

Aby skorzystać z kredytu należy posiadać konto w DEGIRO.  
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Koszty w przypadku opóźnienia płatności 
Brak zapłaty może mieć poważne konsekwencje (np. 
przymusowa sprzedaż) i utrudnić uzyskanie kredytów w 
przyszłości.  
 

Jeśli saldo kredytu przekroczy jego limit i naruszenia nie 
zostanie usunięte w uzgodnionym terminie, DEGIRO ma prawo 
do interwencji i zamknięcia portfeli instrumentów finansowych. 
Trzeba za to uiścić opłatę.   
 
Klient poniesie również wszelkie koszty windykacji powstałe w 
przypadku pozostawania długu resztkowego. Naruszenie limitu 
kredytowego może nastąpić w wyniku wahań cen pozycji, w 
przypadku zmiany kalkulacji ryzyka lub wartości 
zabezpieczenia, lub w wyniku pobrania odsetek. 
 
 
 

 

 
4. Inne ważne aspekty prawne 

Wypowiedzenie umowy kredytu  Można w każdej chwili wypowiedzieć umowę kredytu papierów 
wartościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez 
obowiązującego okresu wypowiedzenia. Kredyt może zostać 
wypowiedziany dopiero wtedy, gdy kwota kredytu i wszystkie 
związane z nim opłaty i odsetki zostaną (ponownie) spłacone, 
w wyniku czego nie pozostanie żadne saldo kredytowe. 
DEGIRO jest również uprawnione do wypowiedzenia umowy 
kredytu papierów wartościowych. W przypadku zwykłego 
rozwiązania umowy DEGIRO wymaga minimalnego okresu 
wypowiedzenia wynoszącego dwa miesiące.  
 
 

Prawo do odstąpienia od umowy  Tak, klient może wycofać się w ciągu 14 dni. Kwota kredytu 
musi wtedy zostać natychmiast spłacona  

Wcześniejsza spłata 
Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub 
w części w dowolnym momencie.  

Klient ma zawsze możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, w 
całości lub w części, bez ponoszenia dodatkowych opłat.  

Konsultacje w zakresie bazy danych 
Pożyczkodawca ma obowiązek poinformować klienta 
niezwłocznie i bez opłat w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt w wyniku konsultacji z bazą danych. Powyższe nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy dostarczenie takich informacji 
jest zabronione przez prawodawstwo wspólnotowe lub jest 
sprzeczne z celami porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego.  

 
DEGIRO przed zawarciem umowy kredytowej konsultuje się z 
agencją rejestrującą kredytu. Jeśli wniosek o pożyczkę nie 
zostanie zaakceptowany z powodu zarejestrowanych danych, 
DEGIRO poinformuje o tym klienta. 
 
 
 
  

Okres, w którym pożyczkodawca jest związany informacją 
przed zawarciem umowy.  

Informacja jest ważna od dnia wystawienia tego dokumentu do 
14 dni od tej daty.   

 

 
5. Dodatkowe informacje w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

 (a) w odniesieniu do kredytodawcy   

  

Rejestracja  
 
 
 
 
 

DEGIRO jest nazwą flatexDEGIRO Bank Dutch Branch 

w Holandii jest zarejestrowany w Rejestrze Spółek Izby 
Handlowej pod numerem 82510245. flatexDEGIRO Bank AG 
jest zarejestrowany w Rejestrze Spółek we Frankfurcie nad 
Menem, Niemcy, pod numerem HRB 105687. 
 

Organ nadzorczy  DEGIRO jest flatexDEGIRO Bank Dutch Branch. flatexDEGIRO 
Bank AG jest nadzorowany przede wszystkim przez niemiecki 
regulator finansowy (BaFin). W Holandii holenderski oddział 
flatexDEGIRO Bank podlega nadzorowi integralności 
sprawowanemu przez DNB oraz nadzorowi przez AFM 
(Authority for the Financial Markets) 
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(b) w odniesieniu do umowy kredytowej   

Prawo do odstąpienia od umowy  Tak.   

Przepisy prawne stosowane przez pożyczkodawcę w celu 
nawiązania z klientem relacji przed zawarciem umowy o kredyt  

W związku z realizacją umowy o kredyt zastosowanie ma 
holenderski kodeks cywilny.  

Klauzula dotycząca prawa właściwego dla umowy o kredyt i/lub 
właściwego sądu  

Stosunek umowny, jak również wszelkie kwestie dotyczące 
jego istnienia i zawarcia, podlegają wyłącznie prawu 
holenderskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Nie wyklucza 
to jednak ochrony przyznanej klientowi zgodnie z 
obowiązkowymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym 
klient ma miejsce zwykłego pobytu.  

Przepisy językowe  Informacje i warunki umowy są podawane w języku angielskim 
lub w innym języku uzgodnionym z klientem. Jeśli klient wyraża 
zgodę, możemy porozumiewać się w innym języku 
uzgodnionym między DEGIRO a klientem na czas trwania 
umowy kredytowej. W zakresie interpretacji dokumentów 
obowiązuje wersja angielska dokumentów. 
 

(c) procedury odwoławcze   

Istnienie i dostęp do pozasądowych procedur składania skarg i 
dochodzenia roszczeń  

W przypadku konsumentów, jeśli nie są oni zadowoleni z 
wyniku wewnętrznego postępowania reklamacyjnego, można 
złożyć skargę (bezpłatnie) do Financial Sector Complaints 
Authority (Kifid) Reklamację można złożyć (online) za 
pośrednictwem My Kifid: https://consument.kifid.nl/. 
Reklamację można złożyć również za pomocą formularza 
reklamacyjnego Kifid: https://www.kifid.nl/klacht-indienen/  
Kifid, Conusmer Office 
Skrytka pocztowa 93257 
2509AG Hague 
  
Skargę można również złożyć za pośrednictwem europejskiej 
platformy ODR: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
Skargę można również złożyć do właściwego sędziego. 

 

https://consument.kifid.nl/
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
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Standardowe informacje dot. Środków Debetowych 

 
1. Tożsamość i dane kontaktowe kredytodawcy/pośrednika kredytowego 
 

Kredytodawca 
Adres 
 
Numer telefonu 
Adres e-mail  
Adres internetowy  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam 
+31 20 261 3072 
klienci@degiro.pl 
www.degiro.pl 

 
 

2. Opis głównych cech pożyczki 

Rodzaj pożyczki  Jest to debet gotówkowy Środki Debetowe, w ramach którego 
Klient otrzymuje kwotę pod zastaw swoich instrumentów 
finansowych, z którą może przeprowadzać transakcje na 
instrumentach finansowych (pochodnych i/lub papierach 
wartościowych, w zależności od profilu inwestora) wyłącznie za 
pośrednictwem DEGIRO.  

Określenie, że kredyt jest udzielony lub przyrzeczony pod 
zastaw instrumentów finansowych oraz że jego limit podlega 
określonemu procentowi pokrycia oraz, w stosownych 
przypadkach, określonym wymogom dywersyfikacji.  

Kredyt udzielany jest pod zabezpieczenie instrumentów 
finansowych. Limit kredytowy (kwota, którą można pożyczyć) 
zależy od uzgodnionej wartości zastawu. Wartość zastawu 
zależy od profilu inwestycyjnego i instrumentów finansowych w 
portfelu.  

Jaka wartość zastawu i jakie wymogi dywersyfikacji są 
stosowane do zastawionych instrumentów finansowych?  

Ten debet gotówkowy pozwala na wykorzystanie do wartości 
sumy 70% wartości portfela akcji i funduszy inwestycyjnych 
plus 80% wartości obligacji w portfelu, jeśli masz profil "basic 
margin", lub "trader margin" lub "day trader margin". 
Instrumenty pochodne i produkty lewarowane nie są 
uwzględnione. 
 
Jeśli profil wskazuje na "activ margin", możliwe jest 
wykorzystanie do sumy 33% wartości instrumentów 
finansowych w portfelu.   
 
Do konkretnego instrumentu finansowego mogą mieć 
zastosowanie różne stawki. DEGIRO może również 
zdecydować o przyznaniu większego lub mniejszego kredytu 
na konkretny instrument finansowy lub dostosować stawkę 
procentową dla określonego profilu inwestycyjnego. Dalsze 
informacje dostępne są w dokumencie "Wartość 
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka 
Sprzedaż Papierów Wartościowych". 

Wskaźniki pokrycia dla każdego rodzaju instrumentu 
finansowego oraz, w stosownych przypadkach, wymogi 
dotyczące kompozycji zastawionych instrumentów finansowych.  

Ten debet gotówkowy pozwala na wykorzystanie do sumy 70% 
wartości akcji i funduszy inwestycyjnych oraz 80% wartości 
obligacji w portfelu, jeśli profil konta to "basic margin", lub 
"trader margin" lub "day trader margin". Instrumenty pochodne i 
produkty lewarowane nie są uwzględnione.  
 
Jeśli profil wskazuje na "activ trader", możliwe jest 
wykorzystanie do sumy 33% wartości instrumentów 
finansowych w portfelu. Nie ma znaczenia, jakie instrumenty 
finansowe znajdują się w portfelu.  
 
Do konkretnego instrumentu finansowego mogą mieć 
zastosowanie różne stawki. DEGIRO może również 
zdecydować o przyznaniu większego lub mniejszego kredytu 
na konkretny instrument finansowy lub dostosować stawkę 
procentową dla określonego profilu inwestycyjnego. Dalsze 
informacje dostępne są w dokumencie "Wartość 
Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka 
Sprzedaż Papierów Wartościowych". 
 

Warunki wypłaty środków Jeśli (i) klient zawarł umowę Środków Debetowych i w ramach 

http://www.degiro.nl/
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Oznacza czas i sposób, w jaki pieniądze zostaną otrzymane.  umowy o świadczenie usług inwestycyjnych powstaje dla niego 
zobowiązanie płatnicze w określonej walucie (np. w przypadku 
zakupu instrumentu finansowego) oraz (ii) klient nie posiada 
wystarczających środków, aby w pełni wywiązać się z 
odpowiedniego zobowiązania płatniczego, niedobór jest 
automatycznie pożyczany w ramach umowy kredytowej (jeśli 
dostępny jest wystarczający kredyt).  
 
W związku z tym żadna kwota nie zostanie wpłacona na konto.  

Terminy oraz, w stosownych przypadkach, kolejność 
przydzielania terminów  

Odsetki i/lub koszty są zaliczane na poczet pożyczki. Odsetki 
należne za korzystanie z pieniędzy debetowych naliczane są 
co miesiąc do salda utrzymywanego w DEGIRO. Należy 
pamiętać, że spowoduje to zwiększenie wykorzystania kredytu. 
Jeśli przekroczony zostanie limit, klient musi natychmiast 
zmniejszyć kwotę kredytu poprzez zdeponowanie pieniędzy lub 
sprzedaż pozycji w instrumentach finansowych.  

Wnioskowane zabezpieczenia  Na portfelu inwestycyjnym ustanowiony jest zastaw.   

 
 
 
3. Koszt kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, 
różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do 
umowy o kredyt  

stałe 5.9% w skali roku. Ta stała stopa procentowa jest 
okresowo (dwa razy w roku) ponownie oceniana przez 
kredytodawcę i w pewnych okolicznościach może być 
dostosowana do kolejnego (stałego) okresu odsetkowego.  
 
Jeśli klient planuje utrzymać kredyt w rachunku bieżącym przez 
dłuższy okres, ma również możliwość alokacji środków. 
Oznacza to, że rezerwujemy środki, które są pożyczane po 
niższej stawce. Stała stopa procentowa dla alokacji wynosi 
4.5%. Ta stała stopa procentowa podlega również okresowej 
ponownej ocenie przez kredytodawcę i w pewnych 
okolicznościach może zostać skorygowana. Więcej na ten 
temat można przeczytać w regulaminie.  
 
Te odsetki debetowe są naliczane od w pełni przyznanej kwoty, 
nawet jeśli nie wykorzysta się tej kwoty (w całości). Wybrany 
przydział dotyczy zawsze pełnego miesiąca kalendarzowego. 
Nowe alokacje wchodzą w życie od pierwszego dnia 
następnego miesiąca. Standardowe oprocentowanie debetu w 
wysokości 5.9% dotyczy tej części kredytu, która przekracza 
alokację. 
 

Cztery reprezentatywne przykładowe wyliczenia całkowitego 
kosztu debetu w oparciu o różne limity kredytowe.  Całkowita 

kwota 

kredytu 

Rzeczywist

a roczna 

stopa 

procentow

a 

Odsetki 

za 

miesiąc

*  

Odset

ki za 

rok  

Całkowi

ta 

kwota 

kredytu 

po roku  

10 000 
EUR 

6.15% 50.81 615 10,615 

25 000 
EUR 

6.15% 127.01 1,537 26,537 

50 000 
EUR 

6.15% 254.03 3,074 53,074 

100.000 
EUR 

6.15% 508.06 6,149 106,149 

 *  
Miesięczne odsetki podane w tym przykładzie odnoszą się do 
miesiąca stycznia. Inne obliczenia miesięczne mogą się 
nieznacznie różnić. 

Koszty związane z kredytem  Brak jest innych kosztów związanych z kredytem.  
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Do rejestrowania zarówno płatności, jak i wypłat wymagane jest 
prowadzenie jednego lub więcej rachunków  

Aby skorzystać z kredytu należy posiadać konto w DEGIRO.  

Koszty w przypadku opóźnienia płatności 
Brak zapłaty może mieć poważne konsekwencje (np. 
przymusowa sprzedaż) i utrudnić uzyskanie kredytów w 
przyszłości.  
 

Jeśli saldo kredytu przekroczy jego limit i naruszenia nie 
zostanie usunięte w uzgodnionym terminie, DEGIRO ma prawo 
do interwencji i zamknięcia portfeli instrumentów finansowych. 
Trzeba za to uiścić opłatę.   
 
Klient poniesie również wszelkie koszty windykacji powstałe w 
przypadku pozostawania długu resztkowego. Naruszenie limitu 
kredytowego może nastąpić w wyniku wahań cen pozycji, w 
przypadku zmiany kalkulacji ryzyka lub wartości 
zabezpieczenia, lub w wyniku pobrania odsetek. 
 
 
 

 

 
4. Inne ważne aspekty prawne 

Wypowiedzenie umowy kredytu  Można w każdej chwili wypowiedzieć umowę kredytu papierów 
wartościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez 
obowiązującego okresu wypowiedzenia. Kredyt może zostać 
wypowiedziany dopiero wtedy, gdy kwota kredytu i wszystkie 
związane z nim opłaty i odsetki zostaną (ponownie) spłacone, 
w wyniku czego nie pozostanie żadne saldo kredytowe. 
DEGIRO jest również uprawnione do wypowiedzenia umowy 
kredytu papierów wartościowych. W przypadku zwykłego 
rozwiązania umowy DEGIRO wymaga minimalnego okresu 
wypowiedzenia wynoszącego dwa miesiące.  
 
 

Prawo do odstąpienia od umowy  Tak, klient może wycofać się w ciągu 14 dni. Kwota kredytu 
musi wtedy zostać natychmiast spłacona  

Wcześniejsza spłata 
Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub 
w części w dowolnym momencie.  

Klient ma zawsze możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, w 
całości lub w części, bez ponoszenia dodatkowych opłat.  

Konsultacje w zakresie bazy danych 
Pożyczkodawca ma obowiązek poinformować klienta 
niezwłocznie i bez opłat w przypadku odrzucenia wniosku o 
kredyt w wyniku konsultacji z bazą danych. Powyższe nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy dostarczenie takich informacji 
jest zabronione przez prawodawstwo wspólnotowe lub jest 
sprzeczne z celami porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego.  

 
DEGIRO przed zawarciem umowy kredytowej konsultuje się z 
agencją rejestrującą kredytu. Jeśli wniosek o pożyczkę nie 
zostanie zaakceptowany z powodu zarejestrowanych danych, 
DEGIRO poinformuje o tym klienta. 
 
 
 
  

Okres, w którym pożyczkodawca jest związany informacją 
przed zawarciem umowy.  

Informacja jest ważna od dnia wystawienia tego dokumentu do 
14 dni od tej daty.   

 

 
5. Dodatkowe informacje w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

 (a) w odniesieniu do kredytodawcy   

  

Rejestracja  
 
 
 
 
 

DEGIRO jest nazwą flatexDEGIRO Bank Dutch Branch 

w Holandii jest zarejestrowany w Rejestrze Spółek Izby 
Handlowej pod numerem 82510245. flatexDEGIRO Bank AG 
jest zarejestrowany w Rejestrze Spółek we Frankfurcie nad 
Menem, Niemcy, pod numerem HRB 105687. 
 

Organ nadzorczy  DEGIRO jest flatexDEGIRO Bank Dutch Branch. flatexDEGIRO 
Bank AG jest nadzorowany przede wszystkim przez niemiecki 
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regulator finansowy (BaFin). W Holandii holenderski oddział 
flatexDEGIRO Bank podlega nadzorowi integralności 
sprawowanemu przez DNB oraz nadzorowi przez AFM 
(Authority for the Financial Markets) 

  

(b) w odniesieniu do umowy kredytowej   

Prawo do odstąpienia od umowy  Tak.   

Przepisy prawne stosowane przez pożyczkodawcę w celu 
nawiązania z klientem relacji przed zawarciem umowy o kredyt  

W związku z realizacją umowy o kredyt zastosowanie ma 
holenderski kodeks cywilny.  

Klauzula dotycząca prawa właściwego dla umowy o kredyt i/lub 
właściwego sądu  

Stosunek umowny, jak również wszelkie kwestie dotyczące 
jego istnienia i zawarcia, podlegają wyłącznie prawu 
holenderskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Nie wyklucza 
to jednak ochrony przyznanej klientowi zgodnie z 
obowiązkowymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym 
klient ma miejsce zwykłego pobytu.  

Przepisy językowe  Informacje i warunki umowy są podawane w języku angielskim 
lub w innym języku uzgodnionym z klientem. Jeśli klient wyraża 
zgodę, możemy porozumiewać się w innym języku 
uzgodnionym między DEGIRO a klientem na czas trwania 
umowy kredytowej. W zakresie interpretacji dokumentów 
obowiązuje wersja angielska dokumentów. 
 

(c) procedury odwoławcze   

Istnienie i dostęp do pozasądowych procedur składania skarg i 
dochodzenia roszczeń  

W przypadku konsumentów, jeśli nie są oni zadowoleni z 
wyniku wewnętrznego postępowania reklamacyjnego, można 
złożyć skargę (bezpłatnie) do Financial Sector Complaints 
Authority (Kifid) Reklamację można złożyć (online) za 
pośrednictwem My Kifid: https://consument.kifid.nl/. 
Reklamację można złożyć również za pomocą formularza 
reklamacyjnego Kifid: https://www.kifid.nl/klacht-indienen/  
Kifid, Conusmer Office 
Skrytka pocztowa 93257 
2509AG Hague 
  
Skargę można również złożyć za pośrednictwem europejskiej 
platformy ODR: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
Skargę można również złożyć do właściwego sędziego. 
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