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REGULAMIN RAT PRZEZ INTERNET CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 

 

Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa sposób zawierania umowy kredytu na zakup towarów/usług przez Internet.  

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Bank –  Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000039887, NIP 657-008-22-74, kapitał zakładowy 782.333.400,00 zł w całości wpłacony, 

adres e-mail Banku: info@credit-agricole.pl, strona internetowa: www.credit-agricole.pl 

b. Blue Media – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320590, 

NIP 585-13-51-185 kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł w całości wpłacony – podmiot, który realizuje dla Banku  

szybkie przelewy międzybankowe, 

c. eArchiwum – elektroniczne archiwum dokumentów elektronicznych udostępniane przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową S.A. pod adresem https://umowa.kir.com.pl, 

d. EURO - EURO-Net Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod 

numerem 0000117710, NIP 527-000-59-84 o kapitale zakładowym w wysokości 560.190,00 zł - pośrednik 

kredytowy Banku będący sprzedawcą towarów finansowanych kredytem na zakup towarów/usług, 

e. Regulamin – ten Regulamin, 

f. Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 w sprawie sposobu tworzenia, 

utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami 

bankowymi, sporządzonych na elektronicznych nośnikach informacji. 

 

Kto może zawrzeć umowę kredytu przez Internet? 

3. Umowę kredytu przez Internet może zawrzeć Klient, który: 

a. posiada Konto Klienta w Sklepie internetowym, 

b. posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej prowadzony przez bank działający na 

terenie Polski, 

c. wnioskuje o kredyt bez Współkredytobiorców, 

d. dokona wpłaty własnej (zapłaci część ceny towaru/usługi środkami nie pochodzącymi z kredytu udzielonego 

przez Bank) w wysokości określonej przez Bank, (o ile jest to wymagane), 

e. spełnia kryteria dla otrzymania kredytu bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o dochodach, 

f. posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, która 

pozwala na: 

i. poprawne wyświetlanie stron internetowych Banku, sklepu internetowego, serwisu Blue Media,  

ii. dostęp do bankowości elektronicznej, 

g. posiada urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym wyświetlić pliki PDF, 

h. posiada adres e-mail, 

i. wyrazi zgodę na wykonanie szybkiego przelewu międzybankowego za pośrednictwem Blue Media S.A. i wykona 

taki przelew. 

 

 Zasady zawierania umowy kredytu przez Internet 

4. Akceptacja tego Regulaminu oznacza zawarcie przez Bank i Klienta umowy o podpisywanie, pod warunkiem 

potwierdzenia przez Bank tożsamości Klienta. 

5. Datą zawarcia umowy o podpisywanie jest data zaakceptowania Regulaminu.  

 

https://umowa.kir.com.pl/
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6. Podpisanie umowy kredytowej przez Klienta polega na dołączeniu do tej umowy danych identyfikujących, którymi 

są: 

a. Imię i nazwisko Klienta, 

b. Numer umowy kredytu, 

c. Indywidualny identyfikator transakcji. 

7. Zawarcie umowy kredytu w sposób opisany powyżej jest zgodne z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe. Artykuł ten określa warunki składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej zrównanej z formą 

pisemną. 

 

W jaki sposób jest zawierana umowa kredytu przez Internet? 

8. Klient wypełnia wniosek kredytowy na stronie sklepu internetowego. 

9. Na stronie Sklepu internetowego zamieszczone są: 

a. Regulamin Rat przez Internet, 

b. Opis procesu Raty przez Internet. 

10. Klient zapoznaje się z Regulaminem i go akceptuje. 

11. Klient otrzymuje informację o wstępnej decyzji kredytowej na stronie Sklepu internetowego oraz w wiadomości e-

mail. 

12. Jeżeli  wymagane jest przedstawienie przez Klienta zaświadczenia o dochodach lub dokonanie wpłaty własnej, 

Klient otrzymuje informacje o dalszym postępowaniu.  

13. Jeżeli wstępna decyzja kredytowa jest pozytywna, Klient otrzymuje na stronie Sklepu internetowego projekt 

Umowy kredytu wraz z Europejskim Arkuszem Informacyjnym. Jest o tym informowany w wiadomości e-mail. 

14. Klient jest przekierowywany na stronę Blue Media, by wykonać przelew identyfikacyjny.   

15. Jeżeli będzie konieczność przeprowadzenia przez Bank dodatkowej weryfikacji danych Klienta, zostanie on o tym 

poinformowany: 

a. podczas rozmowy telefonicznej, 

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

c. za pośrednictwem strony Sklepu internetowego. 

16. Klient może w takim wypadku zostać poproszony o przesłanie: 

a. dokumentu tożsamości - czytelny skan (lub zdjęcie) obu stron dowodu osobistego,  

b. wygenerowanego z bankowości elektronicznej dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu Klienta 

(wynagrodzenie za pracę lub emeryturę). Jeżeli Klient nie jest jedynym posiadaczem rachunku  to dokument 

musi zawierać w treści imię i nazwisko Klienta. 

17. Klient zamieszcza powyższe dokumenty poprzez formularz. Klient otrzyma informację o sposobie dostępu do 

formularza w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem strony Sklepu internetowego. 

18. Bank weryfikuje tożsamość Klienta oraz podejmuje ostateczną decyzję kredytową na podstawie otrzymanych 

danych i dokumentów (o ile były wymagane). 

19. Jeżeli ostateczna decyzja kredytowa jest pozytywna, Klientowi udostępniana jest na stronie Sklepu internetowego 

Umowa kredytu. Jest o tym informowany w wiadomości e-mail. 

20. Klient na formularzu akceptacyjnym wprowadza dane identyfikujące i wysyła całość do Banku. 

21. Bank weryfikuje  poprawność danych identyfikujących. 

22. Data dołączenia danych identyfikujących jest datą podpisania Umowy kredytu przez Klienta.  

23. Jeżeli Klient prawidłowo podpisał Umowę kredytu, to jest ona podpisywana przez Bank, który następnie: 

a. informuje Klienta o podpisaniu umowy przez Bank w wiadomości e-mail, 

b. wysyła harmonogram spłat w formie pisemnej, 

c. umożliwia dostęp do Umowy kredytu opatrzonej certyfikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym za 

pośrednictwem platformy eArchiwum. 

24. Dostarczenie Klientowi umowy podpisanej przez Bank na platformie eArchiwum wymaga od niego zawarcia umowy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której warunki są zawarte w Regulaminie świadczenia usługi 

udostępniania eUmowy (Usługa eArchiwum) dostępnym pod adresem https://umowa.kir.com.pl 

25. Dostęp do zawartej Umowy kredytu na platformie eArchiwum zabezpieczony jest hasłem. Login oraz informacja o 

haśle dostępna jest na stronie Sklepu internetowego w koncie Klienta.  

https://umowa.kir.com.pl/
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26. Przy odbiorze towaru Klient może zostać poproszony o okazanie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją 

tożsamość. Jeżeli potwierdzenie tożsamości nie będzie możliwe, EURO może odmówić wydania towaru, a Bank  

wypłaty kredytu. 

27. Dostawa towaru następuje w sposób i na adres wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia. Dla 

zamówień, dla których formą zapłaty za towar jest kredyt ratalny, nie ma możliwości zmiany wybranego sposobu i 

adresu dostawy towaru. 

 

Przelew identyfikacyjny 

28. Klient wykonuje przelew identyfikacyjny na kwotę 1,00 PLN na wskazany rachunek. 

29. W tytule przelewu Klient wpisuje:  

a. Przelew do CABP S.A., Kredyt <nr Wniosku>, PESEL <nr PESEL>, DO <seria i numer dowodu osobistego> lub 

b. Kredyt <nr Wniosku>, <nr PESEL>, <seria i nr dowodu osobistego>, jeżeli w polu „Tytuł przelewu” jest dostępna 

mniejsza ilość znaków. 

30. Dane przelewu mogą być wprowadzone automatycznie (nr PESEL oraz seria i nr dowodu osobistego Klienta są 

zgodne z danymi podanymi przez Klienta we wniosku kredytowym) jeżeli bank, z którego Klient wykonuje przelew, 

posiada taką funkcjonalność. 

31. Z przelewu identyfikacyjnego musi jednoznacznie wynikać, że:  

a. Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku, z którego go wykonano,  

b. przelew został wykonany przez Klienta, jeśli jest więcej współposiadaczy tego rachunku.  

32. Bank nie pobiera opłat za wykonanie szybkiego przelewu międzybankowego. 

33. Bank zwraca niezwłocznie kwotę przelewu na ten sam rachunek Klienta, z którego został wykonany. 

34. W tytule przelewu zwrotnego znajduje się indywidualny identyfikator transakcji potrzebny do zawarcia umowy 

kredytowej, o którym informacja przesyłana jest Klientowi dodatkowo w wiadomości e-mail lub SMS. 

 

Zasady utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Bank umowy kredytu zawartej przez Internet 

35. Utrwalenie umowy kredytu jest zgodne z § 5 Rozporządzenia i umożliwia:  

a. sprawdzenie integralności dokumentu (czyli możliwość sprawdzenia czy zawartość dokumentu nie została 

zmieniona po jego utworzeniu), 

b. weryfikację danych identyfikujących Klienta, 

c. odczytanie wszystkich danych, które są w umowie do czasu zakończenia jej przechowywania. 

36. Umowa kredytu będzie przechowywana i zabezpieczona zgodnie z § 6-9 Rozporządzenia w dwóch kopiach (każda 

na innym elektronicznym nośniku informacji) w sposób umożliwiający: 

a. ustalenie daty utrwalenia umowy, 

b. dostęp do umowy tylko osobom uprawnionym, 

c. ochronę przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, 

d. zastosowanie metod i środków ochrony dokumentu, których skuteczność jest powszechnie uznawana. 

37. Umowa jest udostępniania Klientowi w sposób opisany w pkt. 23 Regulaminu. 

 

Metody i środki służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych 

38. Bank weryfikuje poprawność danych wprowadzanych przez Klienta automatycznie poprzez sprawdzenie, czy w 

wymaganych polach są wartości liczbowe czy literowe, czy wprowadzane wartości mają wymaganą ilość i rodzaj 

znaków. 

39. Bank porównuje dane wprowadzone przez Klienta we wniosku z informacjami, które Klient przekazał po przesłaniu 

wniosku do Banku. 

40. Jeżeli Klient uzna, że dokumenty lub informacje przesłane przez Bank zawierają nieprawidłowe dane, może je 

sprawdzić lub zmienić za pośrednictwem serwisu telefonicznego EURO pod numerem umieszczonym na stronie 

Sklepu internetowego. 
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Reklamacje 

41. Klient może złożyć reklamację: 

a. pisemnie – listem na adres Banku, 

b. osobiście w placówce Banku (ustnie lub pisemnie), 

c. telefonicznie pod numerami: 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71 354 90 

09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),  

d. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Banku, 

e. za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24. 

42. Bank na wniosek Klienta potwierdza złożenie reklamacji.  

43. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.  

44. Jeśli Bank - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje 

o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia 

otrzymania przez Bank reklamacji.  

45. Bank odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie 

na wniosek Klienta. 

46. Klient może odwołać się od decyzji Banku w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację. 

 

Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Klient: 

a. złożył reklamację niezwłocznie, 

b. zamieścił w treści:  

 imię i nazwisko,  

 numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, 

 opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),  

 w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań, 

c. w przypadku reklamacji pisemnej - podpisał ją własnoręcznie. 

Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady są zamieszczone na stronie 

internetowej Banku. 

  

47. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Bankiem przed: 

a. Arbitrem Bankowym (strona internetowa: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc), 

b. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: 

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny), 

c. Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: https://rf.gov.pl/), 

d. Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. 

Zasady postępowania są określone w regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.  

48. Klient,  w celu rozwiązania sporu może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów 

(strona internetowa: http://ec.europa.eu/), jeśli: 

a. mieszka na terenie Unii Europejskiej, 

b. zawarł Umowę przez Internet, 

c. Bank i Klient zgodzili się na rozpatrzenie sprawy przez wskazany na platformie podmiot lub udział Banku w 

postępowaniu prowadzonym przez dany podmiot jest obowiązkowy. 

49. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 

50. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

 

 

 

http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
https://rf.gov.pl/
http://ec.europa.eu/
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Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

51. Administrator danych: Credit Agricole Bank Polska S.A. 

52. Cele przetwarzania: zawarcie i wykonywanie umowy kredytu na zakup towarów/usług; ocena ryzyka kredytowego, 

w tym profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji; marketing; wypełnianie prawnych obowiązków 

związanych z działalnością bankową; wewnętrzne cele administracyjne; rozpatrywanie reklamacji; dochodzenie 

roszczeń. 

53. Podstawy prawne przetwarzania danych: zawarcie i wykonywanie umowy; zgoda Klienta; wypełnienie obowiązków 

prawnych; uzasadniony interes administratora. 

54. Odbiorcy danych: Podmioty z grupy przedsiębiorstw, którego częścią jest administrator; Biuro Informacji 

Kredytowej S.A.; Związek Banków Polskich; Biura Informacji Gospodarczej; Podmioty przetwarzające dane na 

zlecenie administratora, w tym agenci i pośrednicy kredytowi, z którymi Bank nawiązał współpracę na podstawie 

art. 6a Prawa bankowego. 

55. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo zadania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz profilowania; prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; inne prawa, o których mowa w Karcie Klienta oraz na stronie www.credit-

agricole.pl/rodo. 

56. Dane osobowe Klienta i inne informacje podane przez Klienta w procesie wnioskowania o udzielenie kredytu, w 

tym dane stanowiące tajemnicę bankową, mogą być przetwarzane przez Bank, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 17A) i/lub Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 w 

celu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta. 

57. Szczegółowe informacje, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w Banku oraz sposób, w jaki Bank 

realizuje prawa Klienta znajdują się na stronie www.credit-agricole.pl/rodo. 

 

Postanowienia końcowe 

58. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie wszystkich rozmów telefonicznych powadzonych z Bankiem oraz ich 

przechowywanie. 

59. Klient nie może korzystać z usług udostępnionych przez Bank w sposób i w celu niezgodnym z przepisami prawa. 

60. Bank stosuje kodeksy etyczne:  

a. Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej),  

b. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wersja elektroniczna dokumentów jest zamieszczona na stronach internetowych Banku pod adresem 

https://www.credit-agricole.pl/o-banku/poznaj-credit-agricole-bank-polska/bank-odpowiedzialny 

 

 

 

http://www.credit-agricole.pl/rodo
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