WARUNKI WNIOSKOWANIA O KREDYT RATALNY POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY- BANK
BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Zawarcie z Bankiem Umowy poprzez Kanał Internetowy możliwe jest z Klientem, który:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada numer PESEL,
3) posiada ważny dokument tożsamości,
4) posiada stałe dochody osiągane z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności
gospodarczej,

pobierania

emerytury

lub

renty

lub

pochodzące

z

innych

udokumentowanych źródeł akceptowanych przez Bank,
5) posiada urządzenie z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka
internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie Strony Banku i Sklepu Internetowego
(Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript
i
z

Cookies).

Dla

najnowszej

przeglądarek

wersji

Mozilla

oprogramowania

Firefox

i

Chrome

(zapewniona

jest

zalecane

jest

korzystanie

obsługa

starszych

wersji

przeglądarek, do 3 wersji starszych) z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript
i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli), oraz oprogramowanie
umożliwiające wyświetlanie plików w formacie PDF. Dla przeglądarek Safari (IOS) zalecana
jest aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania (wersja 10.0),
6) posiada konto poczty elektronicznej (adres e-mail), które wskaże we Wniosku,
7) zaakceptuje Regulamin,
8) oraz w zależności od wybranego Sposobu zawarcia umowy:
8.1)

dla Sposobu zawarcia umowy: Online:

a) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej jako osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej prowadzony przez bank działający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako:
•

jedyny posiadacz rachunku, lub

•

współposiadacz rachunku, przy czym przelew weryfikacyjny musi wskazywać
Klienta, jako posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję przelewu,

b) dokona przelewu, w ciężar rachunku wskazanego w pkt 8.1a) powyżej, kwoty
przekazywanej w celach weryfikacyjnych wedle jednej z dostępnych opcji: (i) szybki
przelew za pośrednictwem serwisu Blue Media, (ii) zwykły przelew z rachunku
bankowego spełniającego warunki zdefiniowane w punkcie 8.1a),
c) zaakceptuje Umowę przez złożenie oświadczenia woli na spersonalizowanej Stronie
Banku,
8.2)

dla Sposobu zawarcia umowy: Kurier:

a) zaakceptuje Umowę przez złożenie oświadczenia woli na spersonalizowanej Stronie
Banku,
b) zostanie poprawnie zidentyfikowany przez SmartKuriera,
c)

odbierze, podpisze i przekaże 1 egzemplarz Umowy do Banku oraz deklarację
ubezpieczeniową (w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia),

8.3)
a)

dla Sposobu zawarcia umowy: Click&Collect:
zostanie poprawnie zidentyfikowany przez Partnera,

b) odbierze, podpisze i przekaże 1 egzemplarz Umowy do Partnera oraz deklarację
ubezpieczeniową (w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia).

