
 

15.03.2018 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. 

Wykaz wszystkich zmian 

 w części – Kredyt Odnawialny i Karta Kredytowa MasterCard informujemy o planowanym wstrzymaniu 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych: 

 
Kredyt Odnawialny 

Poz. Rodzaj czynności Opłaty / prowizje 

6. 
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) (obowiązuje dla umów zawartych 

do 31.07.2016r.)9 

0,35% miesięczenie od średniego salda 

zadłużenia, 

min. 0,98 PLN 

7. 
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) (obowiązuje dla wniosków 

złożonych od 01.08.2016r.)9 

0,50% miesięczenie od średniego salda 

zadłużenia, 

min. 0,98 PLN 

9 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie 
wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

 

Karta Kredytowa MasterCard 

Poz. Rodzaj czynności Opłaty / prowizje 

10. Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus5, 9 0,50% miesięcznie od salda zadłużenia 

11. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (opłata miesięczna)6, 9 11,99 PLN 

9 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie 
wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 15.03.2018 r.   

 

Jeśli akceptujesz zmiany w zakresie kart kredytowych nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie 

zgody – możesz do 15-05-2018 r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 16-05-2018 r. 

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

Jeśli akceptujesz zmiany w zakresie kredytu odnawialnego nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody 

możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.  

 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange 

Finanse (par. 67 ust. 2 pkt 8), regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange 

Finanse (par. 21 ust. 2 pkt 8). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wprowadzamy lub wycofujemy z oferty 

usług i produkty, a także, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności produktów i usług. 

 



Przesłanki faktyczne wprowadzenia zmian 

Wycofujemy ze sprzedaży Ubezpieczenie Spłaty Kredytu, Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus i Ubezpieczenie 
„Twoje OC i Twoja Podróż”. 

 
Identyfikator zmienionego dokumentu 

Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 

jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 

autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie 

internetowej mBanku. 
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