
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133 z dnia 22 maja 2008 r.) 

Sprostowanie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 199 z dnia 31 lipca 2010 r., s. 40, 
zostaje unieważnione i zastąpione poniższym tekstem: 

Strona 87, załącznik II pozycja 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Koszty kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypad
kach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastoso
wanie do umowy o kredyt 

[ % 
— stała, lub 
— zmienna (z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej 

mających zastosowanie do pierwotnej stopy oprocen
towania kredytu), 

— okresy] 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APR) 

Jest to całkowity koszt wyrażony jako procent całkowitej kwoty 
kredytu w stosunku rocznym. 

APR ma Pani/Panu pomóc porównać poszczególne oferty. 

[ % Należy tu podać reprezentatywny przykład oraz 
wymienić wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej 
stopy] 

Czy do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na ofero
wanych warunkach niezbędne jest: 

— skorzystanie z ubezpieczenia zabezpieczającego spłatę 
kredytu, lub 

Tak/nie [jeżeli tak, proszę podać rodzaj ubezpieczenia] 

— skorzystanie z innej usługi dodatkowej? Tak/nie [jeżeli tak, proszę podać rodzaj usługi dodatkowej] 

Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one 
uwzględnione w APR. 

Koszty powiązane 

W stosownych przypadkach 

Do zapisu transakcji płatności i wypłat wymagane jest 
prowadzenie jednego lub kilku rachunków 

W stosownych przypadkach 

Wysokość kosztów korzystania z określonych środków 
płatniczych (np. karty kredytowej) 

W stosownych przypadkach 

Wszelkie inne koszty powstałe w związku z umową 
o kredyt 

W stosownych przypadkach 

Warunki, na jakich wyżej wymienione koszty związane 
z umową o kredyt mogą ulegać zmianie 

W stosownych przypadkach 

Konieczność poniesienia kosztów notarialnych 

Koszty w przypadku opóźnienia w płatności W razie braku płatności zostanie Pani/Pan obciążona/obcią 
żony następującymi kwotami: [… (mająca zastosowanie 
stopa oprocentowania oraz ustalenia dotyczące jej zmian, 
a także, w stosownych przypadkach, opłaty)] z tytułu 
opóźnionych płatności.” 

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje 
(np. przymusowa sprzedaż) i może utrudnić otrzymanie kredytu.
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