
 

    1 
   

Załącznik nr 1 do Wzorcowego Planu aneksowania umów kredytowych 
zawartych z klientami indywidualnymi 

 
  

BANK SPÓŁDZIELCZY 
W RYMANOWIE 
          
 

Aneks nr …. 

DO UMOWY KREDYTU ………………….. NR ……………………………………… Z DNIA ………………………………. r.  
(dalej: Umowa) 

zwany dalej „aneksem” zawarty w dniu, …………………………………….. w ………………………………………………………..pomiędzy: 

Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie z siedzibą w Rymanowie, ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów, e-mail: Centrala-
BS.Rymanow@bankbps.pl, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział 
Gospodarczy XII Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000096729, NIP 
684-100-03-90, REGON …………/nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej Banku/ 
zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez: 

 

1.  ________________________________________________ 

2.  ________________________________________________ 

(imię i nazwisko)   

a  

Kredytobiorcą, którym jest: 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy: ………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………. , dowód osobisty nr ……………………………………………………….  

i 

Imię i nazwisko Kredytobiorcy: ………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………., dowód osobisty nr ………………………………………………………. 

 

zwanymi dalej /zwaną dalej/zwanym dalej/ „Kredytobiorcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”. 

§ 1.  

W Umowie kredytu wprowadza się kolejny paragraf w następującym brzmieniu: 

1. Na potrzeby Umowy poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie: 

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, niezależna od Banku, sprawująca kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika 
referencyjnego oraz, w szczególności, zarządzająca mechanizmami dotyczącymi wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, 
gromadząca i analizująca dane wejściowe, wyznaczająca wskaźnik referencyjny i publikująca go; 

Istotna zmiana – zmiana sposobu wyznaczania Wskaźnika referencyjnego, którą Administrator uznał i zdefiniował jako 
istotną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia BMR lub zgodnie z definicją i informacjami publikowanymi  
przez Administratora w dokumentacji Wskaźnika referencyjnego, 

Korekta – formuła obliczenia wartości oprocentowania z zastosowaniem Wskaźnika alternatywnego niezbędna  
w celu skompensowania ekonomicznych skutków Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego albo Zdarzenia regulacyjnego 
związanego z zastąpieniem dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego przez Wskaźnik alternatywny, 

Podmiot wyznaczający – Komisja Europejska, organ nadzoru nad Administratorem, uprawniony organ administracji 
publicznej lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyznaczenia Wskaźnika 
alternatywnego oraz Korekty, 
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Rozporządzenie BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca  
2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami, 

WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) –stawka o kodzie ISIN PL9999999748, będąca Wskaźnikiem 
referencyjnym, który stosuje się zgodnie z zasadami określonymi w Umowie kredytu; na dzień zawarcia niniejszego 
Aneksu administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego 
opracowywaniem, jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie; stawka WIBOR 3M publikowana jest m.in. na stronie 
https://gpwbenchmark.pl/; w przypadku wystąpienia Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego lub zaprzestania 
opracowywania Wskaźnika referencyjnego, przy ustalaniu oprocentowania w miejsce dotychczasowego wskaźnika 
zastosowanie będzie miał wskaźnik ustalony zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w niniejszym paragrafie . 

Wskaźnik alternatywny – wskaźnik referencyjny zastępujący dotychczasowy Wskaźnik referencyjny, dla którego 
wystąpiło Zdarzenie regulacyjne; 

Wskaźnik referencyjny – wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia BMR, będący indeksem stanowiącym 
odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu; 

Zdarzenie regulacyjne – wystąpienie jednego lub kilku z następujących zdarzeń (niezależnych od Banku)  
w stosunku do Wskaźnika referencyjnego: 
1) wydanie przez Administratora oświadczenia o trwałym zaprzestaniu opracowywania lub publikowania Wskaźnika 

referencyjnego, o ile nie został wyznaczony następca tego Administratora, który będzie opracowywał i 
publikował ten Wskaźnik referencyjny lub 

2) stwierdzenie przez właściwy organ nadzoru, że Administrator lub Wskaźnik referencyjny przez niego opracowywany 
nie spełnia lub przestał spełniać wymogi wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa, w tym z 
Rozporządzenia BMR lub 

3) niedostępność aktualnej wartości Wskaźnika referencyjnego w źródle informacji o Wskaźniku referencyjnym 
wskazanym przez Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni. 

2. W przypadku ogłoszenia przez Administratora Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany  
w Umowie, Bank stosuje od dnia obowiązywania Istotnej zmiany Wskaźnik referencyjny po Istotnej zmianie skorygowany 
o: 
1) Korektę podaną przez Administratora, a jeżeli Administrator nie podał Korekty 
2) Korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego przed Istotną 

zmianą a wartościami Wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji,  
za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego. 

3. W przypadku zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego wskutek zaistnienia Zdarzenia regulacyjnego: 

1) Bank stosuje Wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, Wskaźnik alternatywny 
wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez Podmiot wyznaczający, wraz z 
Korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez Podmiot wyznaczający, 

2) w przypadku gdy Wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z pkt 1), Bank stosuje Wskaźnik 
alternatywny, wraz z Korektą podaną przez Administratora Wskaźnika alternatywnego, spełniający łącznie 
następujące warunki: 

- Administrator Wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  
a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów 
wskaźników referencyjnych, 

- Wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego Wskaźnika 
referencyjnego, 

- Wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany 
Wskaźnik referencyjny, 

- Wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce. 
4. W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, Podmiot wyznaczający lub Administrator Wskaźnika Alternatywnego nie poda 

Korekty Wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje Wskaźnik alternatywny Korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna 
z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego, a wartością Wskaźnika alternatywnego z tych 
samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego. 

5. W sytuacji braku możliwości wyznaczenia Wskaźnika alternatywnego na podstawie postanowień poprzedzających, Bank 
stosuje do ustalania oprocentowania, jako Wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego 
właściwego dla waluty kredytu wraz z Korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami 
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Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 
miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania Wskaźnika referencyjnego. 

6. W przypadku, gdy na podstawie postanowień poprzedzających, Bank wylicza Korektę, a dane niezbędne  
do wyliczenia Korekty nie są dostępne za cały okres, za który ma zostać wyliczona Korekta, Bank wylicza Korektę 
uwzględniając cały okres dostępności danych. 

7. Wskaźnik alternatywny określony w związku z wystąpieniem Zdarzenia regulacyjnego zostanie zastosowany przez Bank nie 
później niż 30 dnia roboczego liczonego od dnia zaprzestania opracowania dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego, a 
do tego czasu Bank będzie stosował ostatnio opublikowaną wartość dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego. W 
przypadku wznowienia publikacji dotychczasowego Wskaźnika referencyjnego przed dniem zastosowania przez Bank 
Wskaźnika alternatywnego, Bank będzie ustalał oprocentowanie zgodnie z dotychczasowym Wskaźnikiem referencyjnym. 

8. Bank niezwłocznie przekazuje Kredytobiorcy informację o Istotnej zmianie Wskaźnika referencyjnego lub zastosowaniu 
Wskaźnika alternatywnego wraz z uzasadnieniem wyboru danego Wskaźnika alternatywnego oraz opisem sposobu 
obliczenia Korekty. 

9. W przypadku zmiany Wskaźnika referencyjnego w związku z wystąpieniem Zdarzenia regulacyjnego, Kredytobiorca jest 
uprawniony, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Banku informacji o zastosowaniu Wskaźnika alternatywnego, do 
rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku, Klient nie ponosi opłaty 
związanej z wcześniejszą spłatą zadłużenia. 

10. Powyższe postanowienia dotyczące Istotnej zmiany Wskaźnika referencyjnego oraz zaprzestania publikacji Wskaźnika 
referencyjnego mają zastosowanie do każdego kolejnego przypadku Istotnej zmiany Wskaźnika alternatywnego oraz 
zaprzestania publikacji Wskaźnika alternatywnego. 

11. Istotna zmiana Wskaźnika referencyjnego bądź zmiana Wskaźnika referencyjnego na Wskaźnik alternatywny w związku z 
wystąpieniem Zdarzenia regulacyjnego, nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

§ 2.  

1. Pozostałe warunki Umowy kredytu pozostają bez zmian. 
2. Aneks obowiązuje od dnia podpisania.  
3. Za sporządzenie oraz zawarcie niniejszego aneksu, Bank nie pobiera opłaty od Kredytobiorcy. 
 

§ 3.  

 
Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
 
 

_____________________________                                                                                                                  _____________________ 
 podpis Kredytobiorcy                                                                                                                            pieczęć firmowa i podpisy za Bank 

 
 
 

 
 
  
Potwierdzam własnoręczność podpisu Kredytobiorcy oraz zgodność zawartych w aneksie  danych osobowych z przedłożonymi dokumentami tożsamości. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                     pieczątka imienna i podpis pracownika Banku 


