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Tabela funkcjonalności 

Z dniem 08.08.2018 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Tabela funkcjonalności 
kanałów dostępu dla 
klientów Orange Finanse 

Tabela od 08.08.2018 r. będzie obowiązywać tylko tych, którzy na dzień 
08.08.2018 r. są klientami Orange Finanse. 

 

Założenie konta i aktywacja 
dostępu do konta 

Od 08.08.2018 r. nie będziesz mógł otworzyć rachunku (Konto Osobiste, 
Konto Osobiste 13+) w Orange Finanse. Jeśli masz już taki rachunek, będziesz 
mógł nadal złożyć wniosek o Konto Oszczędnościowe. Zrobisz to w Serwisie 
Transakcyjnym oraz przez Infolinię lub Infolinię na klik. 

Otwarcie kolejnego 
rachunku 

Zmieniliśmy pole, w którym informowaliśmy Cię, że mogłeś otworzyć kolejny 
rachunek. Zastąpiliśmy je polem, w którym informujemy Cię, że będziesz 
mógł otworzyć kolejne Konto Oszczędnościowe. 

Złożenie wniosku o Kredyt 
Gotówkowy 

Jeśli jesteś klientem Orange Finanse, nie będziesz mógł złożyć wniosku o 
Kredyt Gotówkowy przez Stronę Internetową oraz Punkt Sprzedaży Orange. 
Będziesz mógł skorzystać z tej usługi w pozostałych kanałach opisanych w 
Tabeli (Serwis Transakcyjny, Infolinia lub Infolinia na klik). 

Złożenie wniosku o Kredyt 
Odnawialny 

Jeśli jesteś klientem Orange Finanse, nie będziesz mógł złożyć wniosku o 
Kredyt Odnawialny przez Stronę Internetową oraz Punkt Sprzedaży Orange. 
Będziesz mógł skorzystać z tej usługi w pozostałych kanałach opisanych w 
Tabeli (Serwis Transakcyjny, Infolinia lub Infolinia na klik). 

Karta Kredytowa Usunęliśmy pola dotyczące możliwości składania wniosku o kartę oraz 
możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej. Nie będziesz mógł 
skorzystać z tej usługi w żadnym kanale. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 07.08.2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 08.08.2018 r. 

 wypowiesz Umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów Orange 

Finanse. (Część I ust. 4 pkt 2d). Pozwalają one na zmianę, gdy wprowadzamy lub wycofujemy usługi i produkty 

z oferty Banku. Informacje wskazane w tabeli w części „Opis zmiany” opisują faktyczne powody zmian. 

Słowniczek 

Z dniem 08.08.2018 r. wprowadzamy Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange 

Finanse. 

W Słowniczku znajdziesz pojęcia wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Dotyczą one 

najczęściej występujących usług oferowanych do rachunków i kart. Obok nazw stosowanych przez 
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ustawodawcę, prezentujemy nazwy jakich my używamy. Posługujemy się nimi w dokumentach, na stronie 

internetowej, w serwisie transakcyjnym oraz reklamach i ulotkach. 

Nowy dokument jest uzupełnieniem regulaminów rachunków, usług płatniczych, kart debetowych oraz kart 

kredytowych.  
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