
 Regulamin Promocji „Raty 5 x 0%” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem promocji Raty 5 x 0%”) ma zastosowanie do każdej 

zakupionej od Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, 

Karty Podarunkowej, której cena zakupu zostanie w całości pokryta ze środków przekazanych 

bezpośrednio Travelplanet.pl S.A. na zlecenie Klienta przez BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie 

zawartej przez Klienta z Bankiem Umowy o Kredyt konsumencki. Karta Podarunkowa przeznaczona jest 

do opłacenia ceny za zarezerwowaną przez Klienta imprezy turystycznej organizowanej przez jednego ze 

wskazanych przez Travelplanet.pl S.A. w Regulaminie Promocji „Raty 5 x 0%” organizatora turystyki (dalej 

jako: „Karta Podarunkowa”), której wartość jest większa niż 149,99 pln i mniejsza niż 40 000,01 pln. 

Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Kart Podarunkowych przez Travelplanet.pl S.A., warunki 

realizacji Kart Podarunkowych, warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kart 

Podarunkowych, warunki, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.  

2. Promocja Raty 5 x 0% (dalej również jako: „Promocja”) organizowana jest przez Travelplanet.pl S.A. przy 

współpracy z Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje na temat zasad współpracy zawiera Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Treść Regulaminu Promocji Raty 5 x 0% jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu 

Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/ w formie, która umożliwia jego utrwalenie 

i wydrukowanie oraz w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta Travelplanet.pl, w których można 

skorzystać z Promocji. Na życzenie Klienta treść Regulaminu może zostać przesłana na wskazany przez 

Klienta adres poczty e-mail, bądź faksem. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z treścią 

Regulaminu przed zawarciem Umowy o kredyt oraz Umowy sprzedaży karty podarunkowej.  

4. Zakup Karty Podarunkowej uprawnia Nabywcę Karty do jej wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności 

do wysokości wartości Karty na imprezy turystyczne świadczone przez Organizatorów turystyki i dostępne 

w Serwisie internetowym Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/. Travelplanet.pl 

działa jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na 

rzecz Organizatorów turystyki.  

5. Z zakresu możliwości wykorzystania Kart Podarunkowych wyłączeniu podlegają rezerwacje przelotów 

lotniczych, hotele 24 oraz domów wakacyjnych. Travelplanet.pl zastrzega sobie prawo do dokonania 

dalszych wyłączeń innych usług w zakresie Promocji Raty 5 x 0% poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.  

6. Z zakresu możliwości wykorzystania Kart Podarunkowych wyłączaniu podlegają imprezy turystyczne, 

częściowo opłacone przez Klienta bonami Travelpass, punktami MyBenefit, bonami Shell lub innymi 

bonami promocyjnymi honorowanymi przez Travelplanet.pl.  

7. Opłacenie imprezy turystycznej Kartą Podarunkową wyłącza możliwość skorzystania przez Klienta z innych 

promocji aktualnie oferowanych przez Travelplanet.pl. 

 

§ 2 Definicje 

 

1. Sprzedawca - Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9, KRS 

0000055057, NIP 897-16-52-554, wysokość kapitału zakładowego 12 040 147 zł, emitent Kart 

Podarunkowych, który działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kart 

Podarunkowych (zwany również jako „Travelplanet.pl”) oraz pośrednik kredytowy, któremu na podstawie 

umowy o współpracy Bank powierza wykonywanie czynności faktycznych i/lub prawnych związanych 

z działalnością bankową, w szczególności oferowanie produktów kredytowych Banku oraz zawierania 

umów kredytowych w imieniu i na rzecz Banku; 



2. Klient/Kredytobiorca – osoba fizyczna wnioskująca o kredyt konsumencki na zakup Karty Podarunkowej 

oraz nabywca i posiadacz Karty Podarunkowej, który na swoją rzecz i w imieniu własnym dokonuje zakupu 

Karty Podarunkowej ze środków udostępnionych przez Bank z tytułu zawarcia z Klientem Umowy o Kredyt, 

w terminach i na zasadach określonych w Umowie o Kredyt, i który następnie zleca aktywowanie Karty 

Podarunkowej, a także zgłasza żądanie Sprzedawcy wykorzystania Karty Podarunkowej przeznaczonej na 

pokrycie płatności do wysokości wartości Karty za zawartą z Organizatorem turystyki za pośrednictwem 

Travelplanet.pl umowę o udział w imprezie turystycznej (zwany również jako „Nabywca”);  

3. Bank - BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, 

zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 

KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony. 

Nadzór nad działalnością BNP Paribas Bank Polska S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (zwany 

również jako „Bank”);  

4. Kredyt – kredyt ratalny udzielany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientowi Travelplanet.pl 

przeznaczony na zakup Kart Podarunkowej u Sprzedawcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

(RRSO) dla kredytu ratalnego wyliczona na dzień 01.07.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

5. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są na stronie http://www.bnpparibas.pl/. 

Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 

kredytobiorcy przez Bank. Przyznanie kredytu uzależnione jest od akceptacji przez potencjalnego 

kredytobiorcę zaproponowanych warunków kredytu (zwany również jako „Kredyt”);  

6. Karta Podarunkowa – znak legitymacyjny w postaci papierowej lub elektronicznej, który uprawnia 

Nabywcę Karty do jej wykorzystania do wysokości wartości Karty na pokrycie płatności wymaganej na 

mocy umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z Organizatorem turystyki za pośrednictwem 

Travelplanet.pl dostępnej w ramach Promocji Raty 5 x 0% (zwana również jako „Karta”);  

7. Impreza turystyczna - połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej 

podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). 

8. Umowa o sprzedaż Karty Podarunkowej – dokument określający, warunki wykorzystania Kart 

Podarunkowych przez Nabywcę, warunki skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy 

sprzedaży Kart Podarunkowych, warunki, formy i sposoby zapłaty Sprzedawcy przez Nabywcę za 

zakupioną Kartę, a także rodzaj i sposób zabezpieczenia zapłaty za Kartę (zwana również jako „Umowa”); 

9. Umowa o Kredyt – zawierana pomiędzy Klientem a Bankiem, dokument określający warunki zawarcia 

umowy o kredyt ratalny przez Kredytobiorcę, warunki wykorzystania przyznanych przez Bank środków 

pieniężnych na zakup Karty Podarunkowej poprzez Serwis internetowy Sprzedawcy lub stacjonarnie w 

Punktach Obsługi Klienta (POK) Sprzedawcy, warunki, formy i sposoby spłaty kredytu, a także warunki i 

sposoby składania reklamacji, rozwiązania umowy oraz komunikacji Klienta z Bankiem oraz inne 

postanowienia wskazane w treści umowy przez Bank;  

10. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: http://www.travelplanet.pl 

za pośrednictwem, którego spółka Travelplanet.pl S.A. świadczy usługi określone w Regulaminie 

świadczenia usług przez Travelpanet.pl S.A. znajdującym się pod adresem strony internetowej: 

http://www.travelplanet.pl oraz za pośrednictwem którego zawiera umowy sprzedaży Kart 

Podarunkowych drogą elektroniczną oraz na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej 

Travelplanet.pl. Do Klientów korzystających z Serwisu zastosowanie ma również m.in. Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie Serwisu.  

11. Stacjonarny Punkt Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl – punkt sprzedaży towarów lub świadczenia usług 

przez Travelplanet.pl, należący do sieci handlowej Sprzedawcy, umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży 

Kart Podarunkowych oraz wykonywanie określonych Regulaminem czynności związanych z zawarciem 

z Bankiem Umowy kredytu na zakup Karty Podarunkowej. Każdy POK oznakowany logo Banku jest 



miejscem wykonywania czynności bankowych przez Bank. Listę punktów objętych Promocją Raty 5 x 0% 

zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 Zasady i warunki Promocji 

 

1. Decydując się na udział w Promocji Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Travelplanet.pl oraz 

BNP Paribas Bank Polska S.A. dokumentów i informacji w formie elektronicznej na wskazany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.  

2. Promocja Raty 5 x 0% polega na umożliwieniu Klientowi i potencjalnemu Kredytobiorcy złożenia 

wniosku o Kredyt udzielanego przez Bank, aby sfinalizować zakup Karty Podarunkowej uprawniającej 

Nabywcę do jej wykorzystania do wysokości wartości Karty na pokrycie płatności za wybraną 

i zarezerwowaną imprezę turystyczną w ramach zawartej przez Klienta z Organizatorem turystyki za 

pośrednictwem Travelplanet.pl umowy o udział w imprezie turystycznej.  

3. Decydując się na udział w Promocji Klient wyraża zgodę na zawarcie odrębnej Umowy o Kredyt 

z Bankiem oraz Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej z Travelplanet.pl S.A. stacjonarnie w Punktach 

Obsługi Klienta Travelplanet.pl lub przy użyciu środka porozumiewania się na odległość bądź Centrum 

Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl.  

4. Umowa o sprzedaż Karty Podarunkowej zostaje zawarta pod warunkiem udzielenia Kredytu Klientowi 

przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu uiszczenia ceny za Kartę Podarunkową i przekazania przez 

BNP Paribas Bank Polska S.A. Sprzedawcy środków pieniężnych z tytułu zawarcia Umowy o Kredyt z 

Klientem.   

5. Umowa o Kredyt zostaje zawarta pomiędzy Kredytobiorcą tj. Klientem, a Bankiem. Travelplanet.pl na 

stronie Serwisu dostępnego pod adresem http://www.travelplanet.pl/ udostępnia Klientowi, poprzez 

przekierowanie na stronę internetową Banku, lub podczas wizyty Klienta w stacjonarnych Punktach 

Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl możliwość złożenia wniosku kredytowego i zawarcia umowy 

o Kredyt, którego wysokość w całości zostaje przekazana na zlecenie Klienta przez Bank bezpośrednio 

Travelplanet.pl na zakup Karty Podarunkowej. Klient składa wniosek o Kredyt poprzez stronę 

internetową Banku, do której odesłanie znajduje się w Serwisie internetowym Sprzedawcy lub 

w specjalnie oznakowanych stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl będących 

miejscem wykonywania czynności bankowych przez Bank.  

6. Spłata Kredytu następuję w 5 równych miesięcznych ratach. Szczegółowe warunki udzielenia Kredytu, 

terminy i sposób postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy określa Umowa o Kredyt. Zasady 

wnioskowania, udzielania oraz wykorzystania Kredytu odbywają się na zasadach określonych przez 

Bank, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:  

7. https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny-w-sklepach-internetowych 

W promocji mogą brać udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:  

a) Są osobami fizycznymi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;  

b) Posiadają zdolność kredytową tj. spełniają warunki dla otrzymania Kredytu określone przez Bank 

oraz złożą wniosek kredytowy, który zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Bank; 

c) Zaakceptują warunki Umowy o Kredyt;  

d) Zaakceptują warunki Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej w ramach promocji Raty 5x 0%;  

e) Złożą dyspozycję Travelplanet.pl S.A. aktywowania Karty Podarunkowej w celu dokonania płatności 

za zawieraną umowę o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki.  

f) Zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu 

8. Klient może skorzystać z Promocji Raty 5x0% w następujący sposób:  

b) telefonicznie przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerami telefonów dostępnych na 

stronie http://www.travelplanet.pl 

c) osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl.  



9. Warunkiem skorzystania z Promocji jest opłacenie za pomocą Karty Podarunkowej wybranej 

i zarezerwowanej przez Klienta imprezy turystycznej.  

 

§ 4 Zasady skorzystania z Promocji poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej 

1. Aby skorzystać z Promocji Klient, który jest zainteresowany rezerwacją imprezy turystycznej za 

pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej uzyskuje informację o warunkach Promocji Raty 5 

x 0% m.in. o: głównych cechach świadczenia, sposobie porozumiewania się z Klientem, danych 

identyfikujących Sprzedającego, przedmiocie świadczenia, łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty i 

spełnienia świadczenia, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, możliwości 

składania i procedurze rozpatrywania reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci 

skorzystania z Promocji Raty 5 x 0% i zawarcia Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Doradca 

Travelplanet.pl, po uprzednim wyborze przez Klienta konkretnej imprezy turystycznej, na podany 

przez Klienta adres poczty e-mail przesyła Klientowi dokumenty i informacje dotyczące imprezy 

turystycznej oraz link do strony umożliwiającej dokonanie płatności. Na etapie wyboru płatności za 

imprezę turystyczną Klient ma możliwość skorzystania z Promocji, zapoznania się z dokumentami i 

informacjami związanymi z Promocją Raty 5 x 0% m.in. niniejszym Regulaminem Promocji Raty 5 x 0%, 

Umową o sprzedaż karty podarunkowej i dokonania zakupu Karty Podarunkowej, co wiąże się z 

przekierowaniem na stronę Banku i złożeniem przez Klienta wniosku kredytowego w celu zakupu 

Karty Podarunkowej, która zostanie wykorzystana do opłacenia zawieranej umowy o udział w 

imprezie turystycznej.  

2. Jeżeli decyzja kredytowa Banku jest negatywna, Bank powiadomi o tym Klienta, za pomocą podanego 

przez niego adresu e-mail, oraz prześle informację do Sprzedawcy. W takim przypadku Klient nie 

będzie uprawniony do skorzystania z Promocji.  

3. W przypadku wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej, a następnie zaakceptowaniu przez Klienta 

Umowy o Kredyt i przyznaniu przez Bank środków pieniężnych Kredytobiorcy, Bank zawiadamia o tym 

Sprzedawcę i na podstawie umowy o Kredyt z Klientem, w tym zlecenia Klienta przekazania środków 

z kredytu bezpośrednio Sprzedawcy oraz umowy o współpracy zawartej pomiędzy Bankiem, 

a Travelplanet.pl przekazuje Sprzedawcy kwotę Kredytu przeznaczoną do opłacenia przez Klienta 

zakupionej Karty Podarunkowej.  

4. Decydując się na zakup Karty Podarunkowej Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy 

o sprzedaż Karty Podarunkowej zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez Travelplanet.pl, Regulaminem korzystania z serwisu internetowego 

http://www.travelplanet.pl/, Regulaminem Promocji Raty 5 x 0% oraz Umową o sprzedaż Karty 

Podarunkowej, a także potwierdzić w wymaganej przez Travelplanet.pl formie, iż postanowienia 

wskazanych regulaminów i Umowy są dla niego zrozumiałe i akceptuje ich treść.  

5. Po uprzednim zapoznaniu się z treścią dokumentów określonych w pkt 4.4. powyżej i akceptacji ich 

treści Klient składa oświadczenie woli, iż:  

a) zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin Promocji Raty 5 x 0% oraz Umowę o sprzedaż 

Karty Podarunkowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru;  

b) zgłasza żądanie aktywowania zakupionej Karty i jej wykorzystania na poczet ceny wybranej 

imprezy turystycznej za pośrednictwem Travelplanet.pl przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy o Sprzedaż Kart Podarunkowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, a 

także oświadcza, że został poinformowany, że po aktywowaniu i wykorzystaniu Karty 

podarunkowej na pokrycie całości lub części płatności za rezerwację wskazanej przez Klienta 

imprezy turystycznej prezentowanej w serwisie internetowym www.travelplanet.pl nie 

przysługuje mu prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.  

6. Zawarcie Umowy o Kredyt skutkuje zawarciem Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej.  



7. Decydując się na skorzystanie z Promocji i zakup Karty Podarunkowej Klient oświadcza, iż ma 

świadomość, iż środki pieniężne należne z tytułu Umowy o Kredyt Bank przekazuje bezpośrednio 

Sprzedawcy w wysokości wartości zakupionej przez Klienta Karty Podarunkowej. Zawarcie Umowy o 

Kredyt pociąga za sobą obowiązek spłaty Kredytu przez Kredytobiorcę w termiach płatności 

określonych w Umowie o Kredyt. Zakup Karty Podarunkowej zostaje dokonany z środków 

przekazanych z tytułu zawartej przez Klienta z Bankiem Umowy o Kredyt i nie wiąże się z żadnymi 

dodatkowymi opłatami obciążającymi Klienta.  

8. Klient, który zawarł Umowę o sprzedaż karty podarunkowej w ramach promocji „Raty 5 x 0%” poprzez 

Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania na 

podany adres poczty e-mail Karty Podarunkowej, jeżeli Karta nie została jeszcze aktywowana i 

wykorzystana na pokrycie całości lub części płatności za rezerwację wskazanej przez Klienta imprezy 

turystycznej, może odstąpić od Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej bez podania przyczyn, 

zawiadamiając o tym Travelplanet.pl S.A. pisemnie na adres siedziby spółki lub na adres e-mail: 

serwis@travelplanet.pl, bądź pod numerem telefonu +48 71 769 56 98 według wzoru formularza 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zawartym w załączniku nr 1 Umowy o Kartę Podarunkową. 

9. Zakup Karty przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego 

nazwiska lub imienia jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną. 

10. Karta ważna jest 1 rok (słownie: jeden rok) od daty wydania. Karta po upływie terminu jej ważności 

jest nieważna. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.  

11. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

§ 5 Zasady skorzystania z Promocji w jednym z Punktów Obsługi Klienta POK Travelplanet.pl  

1. W przypadku wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta Travelplanet.pl Klient uzyskuje informację 

o warunkach Promocji Raty 5 x 0% m.in. o: głównych cechach świadczenia, sposobie porozumiewania 

się z Klientem, danych identyfikujących Sprzedającego, przedmiocie świadczenia, łącznej cenie, 

sposobie i terminie zapłaty i spełnienia świadczenia, możliwości składania i procedurze rozpatrywania 

reklamacji. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z Promocji Raty 5 x 0% i zawarcia 

Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Doradca Travelplanet.pl, po uprzednim wyborze przez Klienta 

konkretnej imprezy turystycznej, przedstawia Klientowi dokumenty i informacje dotyczące imprezy 

turystycznej oraz dokumenty i informacje związane z Promocją Raty 5 x 0% m.in. niniejszy Regulamin 

Promocji Raty 5 x 0% , Umowę o sprzedaż karty podarunkowej.  

2. Doradca Travelplanet.pl, informuje Klienta o zasadach i warunkach, na jakich Bank udziela Kredytu, w 

tym m.in. o: danych identyfikujących bank, rodzaju kredytu, stopie oprocentowania kredytu, całkowitej 

kwocie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie procentowej oprocentowania, terminach i sposobach 

wypłaty kredytu, zasadach i terminach spłaty kredytu oraz udziela Klientowi wszelkich wyjaśnień 

dotyczących zawarcia Umowy o Kredyt.  

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z Promocji na podany przez Klienta adres 

poczty e-mail Doradca przesyła Klientowi dokumenty i informacje dotyczące imprezy turystycznej oraz 

link do strony umożliwiającej dokonanie płatności. Na etapie wyboru płatności za imprezę turystyczną 

Klient ma możliwość skorzystania z Promocji, zapoznania się z dokumentami i informacjami 

związanymi z Promocją Raty 5 x 0% m.in. niniejszym Regulaminem Promocji Raty 5 x 0%, Umową o 

sprzedaż karty podarunkowej i dokonania zakupu Karty Podarunkowej, co wiąże się z przekierowaniem 

na stronę Banku i złożeniem przez Klienta wniosku kredytowego w celu zakupu Karty Podarunkowej, 

która zostanie wykorzystana do opłacenia zawieranej umowy o udział w imprezie turystycznej.  

4. W wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta przeprowadzonej przez Bank, Klient może zostać 

poproszony o przedstawienie zaświadczenia o dochodach lub innej dokumentacji zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.  



5.  Jeżeli decyzja kredytowa Banku jest negatywna, Doradca powiadomi o tym Klienta, w takim przypadku 

Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z Promocji.  

6. W przypadku wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej, a następnie po zapoznaniu się oraz 

zaakceptowaniu przez Klienta Umowy o Kredyt i przyznaniu przez Bank środków pieniężnych 

Kredytobiorcy, Bank zawiadamia o tym Sprzedawcę i na podstawie Umowy o Kredyt z Klientem, w tym 

zlecenia Klienta przekazania środków z kredytu bezpośrednio Sprzedawcy oraz umowy o współpracy 

zawartej pomiędzy Bankiem, a Travelplanet.pl przekazuje Sprzedawcy kwotę Kredytu przeznaczoną do 

opłacenia przez Klienta zakupionej Karty Podarunkowej.  

7. Decydując się na zakup Karty Podarunkowej Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy 

o sprzedaż Karty Podarunkowej zapoznać się z Regulaminem Promocji Raty 5 x 0%, Umową sprzedaży 

Karty Podarunkowej, a także potwierdzić w wymaganej przez Travelplanet.pl formie, iż postanowienia 

wskazanych regulaminów i Umów są dla niego zrozumiałe i akceptuje ich treść.  

8. Po uprzednim zapoznaniu się z treścią dokumentów określonych w ustępie poprzedzającym i akceptacji 

ich treści Klient składa oświadczenie woli, iż:  

a) zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin Promocji Raty 5 x 0% oraz Umowę 

o sprzedaż Karty Podarunkowej;  

b) zgłasza żądanie aktywowania zakupionej Karty i jej wykorzystania na poczet ceny wybranej 

imprezy turystycznej za pośrednictwem Travelplanet.pl.  

12. Zawarcie Umowy o Kredyt skutkuje zawarciem Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej.  

13. Decydując się na skorzystanie z Promocji i zakup Karty Podarunkowej Klient oświadcza, iż ma 

świadomość, iż środki pieniężne należne z tytułu Umowy o Kredyt Bank przekazuje bezpośrednio 

Sprzedawcy w wysokości wartości zakupionej przez Klienta Karty Podarunkowej. Zawarcie Umowy 

o Kredyt pociąga za sobą obowiązek spłaty Kredytu przez Kredytobiorcę w termiach płatności 

określonych w Umowie o Kredyt. Zakup Karty Podarunkowej zostaje dokonany ze środków 

przekazanych z tytułu zawartej przez Klienta z Bankiem Umowy o Kredyt i nie wiąże się z żadnymi 

dodatkowymi opłatami obciążającymi Klienta.  

14. Zakup Karty przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego 

nazwiska lub imienia jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną. 

15. Karta ważna jest 1 rok (słownie: jeden rok) od daty wydania. Karta po upływie terminu jej ważności 

jest nieważna. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.  

16. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

17. Po aktywowaniu i wykorzystaniu przez Klienta Karty Podarunkowej do opłacenia zawieranej przez 

Klienta umowy o udział w imprezie turystycznej, Klient nie może odstąpić od Umowy o sprzedaż Karty 

Podarunkowej.  

  

§ 6 Prawa i obowiązki stron 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia Klientowi złożenia wniosku i zawarcia Umowy o Kredyt 

w celu opłacenia wskazanej przez Klienta wysokości Karty Podarunkowej, a następnie do przyjęcia 

Karty Podarunkowej do realizacji na pokrycie płatności za wybraną i zarezerwowaną imprezę 

turystyczną. Karta może być zrealizowana przez Klienta wyłącznie do wysokości środków 

zgromadzonych na Karcie oraz jedynie w okresie ważności Karty.  

2. Bank zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości udzielonego 

Kredytu w celu opłacenia Karty Podarunkowej na warunkach określonych w Umowie współpracy 

w zakresie sprzedaży z użyciem kredytu zawartej pomiędzy Bankiem, a Sprzedawcą.  

3. Klient zobowiązuje się do przekazania Bankowi środków pieniężnych w wysokości udzielonego mu 

przez Bank Kredytu w 5 miesięcznych ratach na zasadach i na warunkach spłaty Kredytu określonych 

przez Bank w Umowie o Kredyt.  



 

§ 7 Sposób realizacji Karty podarunkowej 

 

1. Karta podarunkowa uprawnia Nabywcę Karty do jej wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości 

wartości Karty na imprezy turystyczne, dostępne w ramach Promocji Raty 5 x 0% świadczone przez 

Organizatorów turystyki i dostępne w Serwisie internetowym Travelplanet.pl pod adresem: 

http://www.travelplanet.pl/, w stosunku do których Travelplanet.pl działa na podstawie umów 

agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc 

w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatorów turystyki.  

2. Klient dokonuje wyboru jednej z imprez turystycznych prezentowanych w Serwisie internetowym 

Travelplanet.pl pod adresem http://www.travelplanet.pl/ z zastrzeżeniem usług wyłączonych.   

3. Zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki za pośrednictwem 

Travelplanet.pl można dokonać kontaktując się z Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl 

lub osobiście w jednym ze stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl. 

4. Po wyborze konkretnej imprezy turystycznej Nabywca Karty dopełnia wszelkich formalności zgodnie 

z zasadami rezerwacji imprez turystycznych Travelplanet.pl. Szczegółowe zasady rezerwacji imprezy 

turystycznej za pośrednictwem Travelplanet.pl i instrukcje znajdują się na stronie internetowej 

http://www.travelplanet.pl/regulamin.html. W niniejszej procedurze zastosowanie znajdują 

odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Travelplanet.pl.  

5. Po zawarciu przez Klienta Umowy sprzedaży karty podarunkowej, Karta Podarunkowa zostanie 

wykorzystana na pokrycie płatności za zakup wybranej przez Klienta imprezy turystycznej.  

6. Jeżeli zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej pierwotnie wybraną przez Klienta nie będzie 

możliwe, Karta Podarunkowa może być wykorzystana na pokrycie ceny wskazanej przez Klienta innej 

imprezy turystycznej. Kupujący wskaże wówczas imprezę turystyczną, na poczet której dokonuje 

aktywacji i realizacji Karty Podarunkowej.  

7. Jeżeli cena imprezy turystycznej jest niższa niż wysokość wartości Karty Podarunkowej, Travelplanet.pl 

przekazuje różnicę w cenie Klientowi, w formie karty podarunkowej ważnej 1 (słownie: jeden) rok od 

daty jej wystawienia.  

8. Jeżeli cena imprezy turystycznej jest wyższa niż wysokość wartości Karty Podarunkowej, Klient 

dokonuje dopłaty różnicy do wartości Karty. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na dopłatę w celu pokrycia 

pełnej wysokości ceny imprezy turystycznej, Klient odstępuje od Umowy o sprzedaż Karty 

Podarunkowej i Travelplanet.pl zwraca do Banku otrzymane środki pieniężne. Odstąpienie od Umowy 

o sprzedaż Kart Podarunkowej jest skuteczne także wobec Umowy o Kredyt.  

9. Jeżeli wskutek rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej opłaconej Kartą Podarunkową została pobrana 

przez Organizatora turystyki opłata na poczet pokrycia kosztów rezygnacji lub anulacji z imprezy 

turystycznej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Organizatora turystyki, Sprzedawca poinformuje 

Klienta o wysokości tych kosztów i o wartości Karty Podarunkowej pozostałej do wykorzystania. Klient 

może wykorzystać pozostałą wartość Karty podarunkowej na inną imprezę turystyczną dostępną w 

serwisie internetowym Travelplanet.pl w terminie ważności karty podarunkowej tj. do 1 roku 

(słownie: jednego roku) od daty jej wydania.  

10. W przypadku odwołania imprezy turystycznej opłaconej przez Klienta Kartą Podarunkową z winy 

Organizatora turystyki, Klient może wykorzystać Kartę podarunkową na zakup innej imprezy 

turystycznej dostępnej w Serwisie internetowym Travelplanet.pl w terminie ważności Karty 

Podarunkowej tj. do 1 roku (słownie: jednego roku) od daty jej wydania.  

11. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty kwota środków pieniężnych na Karcie 

pozostanie niewykorzystana, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie 

jej ważności. Klient przyjmuje do wiadomości oraz godzi się, iż po upływie ważności Karty, Sprzedawca 

nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Karty.  



12. Travelplanet.pl ma prawo odmówić realizacji Karty w wypadku:  

a) upływu terminu ważności Karty;  

b) uprzedniego wykorzystania Karty na pokrycie ceny, opłat lub naliczonych przez Organizatora 

turystyki kosztów anulacji lub rezygnacji związanych z zawartą umową o udział w imprezie 

turystycznej. 

  

§ 8 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Raty 5 x 0% związane z zakupem Karty Podarunkowej 

z wyłączeniem reklamacji dotyczących umów o imprezy turystyczne zawarte pomiędzy Nabywcą 

Karty a Organizatorem turystyki będą rozpatrywane przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Traveplanet.pl S.A., 

Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław.  

2. Reklamacje związane z zawarciem Umowy o Kredyt pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą będą 

rozpatrywane przez Bank zgodnie z treścią Umowy o Kredyt.  

3. Reklamacje z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej zawartych za pośrednictwem 

Sprzedającego, Nabywcy Kart winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi 

Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych Organizatora turystyki.  

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Klient, który zawarł Umowę o Kredyt może od niej odstąpić na zasadach określonych w Umowie 

o Kredyt oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 

z 2016 r., Nr 126, poz. 715). Kredytobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od 

umowy o kredy konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Kredyt.  

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o Kredyt, Sprzedawca niezwłocznie zwraca 

Bankowi środki, które zostały mu przekazane przez Bank z tytułu zawarcia Umowy o Kredyt. Jeżeli 

odstąpienie od Umowy o Kredyt konsumencki nastąpiło już po aktywowaniu lub wykorzystaniu Karty 

Podarunkowej, odstąpienie przez Nabywcę od Umowy o kredyt konsumencki nie ma wpływu na 

ważność zawartej Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej w ramach Promocji Raty 5 x 0% 

Sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez Nabywcę pełnej ceny Karty Podarunkowej. 

Nabywca uznaje w całości i bezwarunkowo swoje zobowiązanie wobec Travelplanet.pl S.A. 

wynikające z Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej i zobowiązuje się niezwłocznie po wezwaniu 

Sprzedawcy uiścić na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy pełną cenę zakupionej Karty.  

3. Klient, który zawarł Umowę o sprzedaż Karty Podarunkowej poprzez Centrum Rezerwacji 

Telefonicznej Travelplanet.pl, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Klienta na podany 

adres poczty e-mail Karty Podarunkowej, jeżeli Karta nie została jeszcze wykorzystana, może odstąpić 

od Umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Travelplanet.pl S.A. pisemnie na adres 

siedziby spółki lub na adres e-mail: serwis@travelplanet.pl, bądź pod numerem telefonu +48 71 769 

56 98 według wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zawartym w Załączniku nr 1 

do Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej.  

4. W przypadku zawarcia Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej w Punkcie Obsługi Klienta (POK) 

Travelplanet.pl Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o sprzedaż Karty 

Podarunkowej.  

5. Travelplanet.pl zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę Klienta odstąpienia od Umowy 

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Travelplanet.pl o odstąpieniu od 

Umowy. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy o sprzedaż 

Karty Podarunkowej Karta zostanie anulowana.  



6. Jeżeli Klient, który zawarł Umowę o Kredyt, skorzystał ze skutecznego i zgodnego z przepisami prawa 

odstąpienia od Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej, odstąpienie to jest skuteczne także wobec 

Umowy o Kredyt. 

7. Anulowanie lub rezygnacja przez Klienta, który zawarł Umowę o Kredyt z rezerwacji imprezy 

turystycznej opłaconej ze środków pochodzących z zakupionej Karty Podarunkowej nie ma wpływu 

na ważność i obwiązywanie Umowy o Kredyt oraz Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej.  

8. Zgłoszenie przez Klienta żądania wykorzystania Karty do wysokości jej wartości w celu dokonania 

płatności na poczet zawartej za pośrednictwem Travelplanet.pl pomiędzy Klientem a Organizatorem 

turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie, w którym przysługuje Klientowi prawo 

do odstąpienia od Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej oznacza utratę prawa do odstąpienia od 

Umowy. Ponieważ Travelplanet.pl nie odpowiada za wykonanie umowy o udział w imprezie 

turystycznej, po realizacji Karty nie przysługuje Klientowi zwrot wartości Karty (w całości lub części).  

 

§ 10 Klauzula o danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w trakcie składania wniosku o Kredyt, 

jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) oraz w zakresie wskazanym przez Bank zgodnie z postanowieniami Umowy o 

Kredyt.  

2. Bank powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych Klienta i Kredytobiorcy w zakresie 

niezbędnym do zebrania informacji stanowiących podstawę oceny zdolności kredytowej Klienta, 

wymaganym lub dopuszczonym przepisami prawa lub stanowiskiem organu nadzoru, wyłącznie 

w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o współpracy w zakresie sprzedaży z użyciem 

Kredytu i zawarcia Umowy o Kredyt oraz Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej.  

3. Administratorem danych osobowych Klienta w związku z Umową o sprzedaż Karty Podarunkowej jest 

Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9 zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych).  

4. Dane osobowe Klienta przekazywane w trakcie zakupu Karty będą przetwarzane przez 

Travelplanet.pl S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

5. Travelplanet.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania 

stosunku prawnego (zakupu Karty przez Travelplanet.pl). Szczegółowe zasady przetwarzania danych 

osobowych przez Travelplanet.pl zawierają zakładki: Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności dostępne 

na stronie http://www.travelplanet.pl/.   

6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji 

Umowy o sprzedaż Karty podarunkowej. W celu prawidłowej realizacji Umowy podane przez Klienta 

dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom trzecim współpracującym 

z Travelplanet.pl w celu prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania Umowy. W każdej chwili 

Klient ma prawo wglądu do realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 



§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Za utratę Karty po ich dostarczeniu przez Travelplanet.pl odpowiedzialny jest odpowiednio Klient. 

W przypadku utraty Karty Klientowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe Karty.  

2. Regulamin Promocji Raty 5 x 0% stanowi integralną część każdej Umowy o sprzedaż Karty 

Podarunkowej zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.  

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Promocja obowiązuje od 08.07.2019 do 31.07.2019. Travelplanet.pl S.A. zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia trwania promocji. 

 



Załącznik Nr 1 – Informacja udzielana konsumentowi na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. tekst jednolity z 2016 r., 1528).  

 

Niniejszym Travelplanet.pl S.A. jako pośrednik kredytowy informuje, że:  

1. Jest umocowany przez BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., dalej „Bank” na podstawie zawartej 

Umowy współpracy do dokonywania czynności faktycznych w zakresie: 

1) przyjmowania, weryfikowania pod względem poprawności i kompletności wniosków 

kredytowych konsumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,  

2) przekazywania konsumentom informacji o podjętych przez Bank decyzjach kredytowych 

3) przekazywania konsumentom informacji o wynikach sprawdzenia informacji o konsumentach 

zawartych w bazie danych, w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, lub zbiorze danych Banku, w przypadku odmówienia przez Bank 

konsumentowi udzielenia kredytu na podstawie informacji zawartych w tej bazie danych lub 

zbiorze danych Bank, 

4) przekazywania konsumentom dostarczonego przez Bank formularza informacyjnego 

dotyczącego kredytu, 

5) udzielenia konsumentowi przed zawarciem umowy kredytowej wyjaśnień dotyczących treści 

informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, 

która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej 

umowy kredytowej, 

6) przekazania konsumentowi na jego wniosek bezpłatnego projektu umowy kredytowej, jeżeli 

zgodnie z treścią decyzji kredytowej w ocenie Banku konsument spełnia warunki do udzielenia 

mu kredytu, 

7) wręczenia konsumentowi przy zawarciu umowy na trwałym nośniku wzoru oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy, 

8) wydania konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy kredytowej jednego podpisanego w 

imieniu Banku egzemplarza umowy kredytowej, wraz z odpowiednim regulaminem oraz 

wyciągiem z warunków ubezpieczenia kredytobiorców, o ile konsument przystąpił do 

ubezpieczenia, 

9) udostępnienia informacji o wysokości stopy referencyjnej w lokalu służącym do obsługi 

konsumenta, jeżeli dochodzi do zawarcia z konsumentem umowy kredytowej, zgodnie z którą 

wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej;  

2. Jest umocowany przez Bank na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych 

w zakresie:  

1) zawierania umów kredytowych, 

2) zawierania umów zabezpieczających spłatę udzielonych kredytów, z zastrzeżeniem poniższych 

warunków:  

a) kwota kredytu udzielanego na podstawie jednej umowy kredytowej nie może przekraczać 

30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

b) umowa kredytowa z danym klientem zawierana będzie przez Pełnomocnika po uzyskaniu 

dla tego klienta pozytywnej decyzji kredytowej Banku – taka umowa kredytowa zawarta 

zostanie zgodnie z treścią w/w decyzji kredytowej,  

c) Bank wyrazi zgodę na proponowane zabezpieczenie kredytu;  

3) odbioru w imieniu Banku od kredytobiorców będących stronami umów kredytowych 

oświadczeń woli w przedmiocie zgody na przystąpienie do ubezpieczenia oferowanego na 

podstawie umów grupowego ubezpieczenia kredytobiorców w ramach umów kredytowych.  

3. Współpracuje z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 

Warszawa jako kredytodawcą,  



4. Nie otrzymuje od konsumenta kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych 

z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o kredyt zawieranej 

z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.,  

5. Otrzymuje wynagrodzenie od BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 

01-211, Warszawa jako kredytodawcy na podstawie zawartej Umowy współpracy.  

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Raty 5 x 0% 

 

1. W toku ubiegania się o kredyt Klient powinien przedstawić następujące dokumenty:  

1) Stwierdzające tożsamość Klienta:  

a) Dokument tożsamości:  

- Obywatel Polski: ważny dowód osobisty w formie plastikowej karty.  

- Obywatel Unii Europejskiej i inny: paszport i karta stałego pobytu.  

2) Potwierdzające uzyskiwanie stałych dochodów:  

a) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:  

- formularze ZUS RMUA z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt lub  

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (oryginał) ważne 1 miesiąc,  lub  

- dokument ZUS RMUA za 1 z ostatnich 3 miesięcy (kopia, oryginał do wglądu)  lub  

- wyciąg z konta bankowego za ostatni 1 miesiąc potwierdzający wysokość dochodu Klienta 

(kopia, oryginał do wglądu)  lub  

- potwierdzenie z banku, w którym Klient posiada rachunek, o wpływie wynagrodzenia Klienta 

na nr konta bankowego, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem (oryginał)  

lub  

- PIT 11 (kopia, oryginał do wglądu), możliwość okazania od 1 stycznia do 30 kwietnia 

(w przypadku, gdy Klient oświadcza, iż jego dochód w PIT 11 jest za okres krótszy niż 12 

miesięcy, należy przyjąć deklarację Klienta o okresie zatrudnienia (liczba miesięcy). W takiej 

sytuacji należy podzielić dochód zgodnie z okresem zatrudnienia podanym przez Klienta.  

b) Emeryci: - dowód wypłaty świadczenia (kopia, oryginał do wglądu)  lub  

- ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia (kopia, oryginał do 

wglądu) lub 

- zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS / KRUS / inny 

uprawniony organ. Zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty wystawienia.  

c) Renciści: - dowód wypłaty świadczenia (kopia, oryginał do wglądu),  oraz  

- legitymacja emeryta – rencisty z podanym okresem ważności (kopia, oryginał do wglądu) lub  

- ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest 

informacja do kiedy renta przysługuje; kopia, oryginał do wglądu) lub w zastępstwie 

powyższych dokumentów:  

- zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana, wydane 

przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ. Zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty 

wystawienia. 

d)  Prowadzący gospodarstwo rolne (Rolnicy / Działy specjalne produkcji rolnej):  

- decyzję z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na 

dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego (kopia, 

oryginał do wglądu) lub  

- zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia 

gospodarstwa rolnego oraz  

- faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy (np. z mleczarni, ubojni, 

przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczące o stałym charakterze 

otrzymywanych świadczeń (kopie) – zsumowane i podzielone przez 3 dają dochód miesięczny 

klienta lub  

- decyzję właściwego Urzędu Skarbowego w sprawie oszacowania dochodu PIT-7 (decyzja 

wydawana na rok z góry; kopia, oryginał do wglądu) lub  

- decyzja Biura Powiatowego ARiMR dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich – 

są to subwencje roczne (dochód należy podzielić przez 12) lub  



- wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty z tytułu dopłaty 

bezpośredniej (dochód należy podzielić przez 12)  

e) Prowadzący działalność gospodarczą:  

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/elektroniczny wydruk z CEIDG 

lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, 

zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; kopia, oryginał do wglądu),     oraz  

- PIT za ostatni rok kalendarzowy (kopia - oryginał do wglądu) właściwy dla formy 

opodatkowania, tj. PIT-36/36L – zasady ogólne, PIT-28 – ryczałt, decyzję z właściwego US 

o aktualnej wysokości podatku – karta podatkowa, potwierdzone przez Urząd Skarbowy 

(dowodem potwierdzenia może być również dowód nadania listem poleconym lub urzędowe 

poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), lub w przypadku gdy działalność 

prowadzona jest krócej niż 1 rok dla ryczałtu – ewidencję przychodu za okres minimum 

6 miesięcy,  lub  

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał/ważne 

30  dni od daty wystawienia), lub  

- Karta podatkowa za ubiegły rok (kopia-oryginał do wglądu) lub w przypadku gdy działalność 

jest krótsza niż 1 rok, aktualny dokument potwierdzający wysokość karty podatkowej na cały 

bieżący rok,  lub  

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów (kopia, oryginał do wglądu, do dokumentów 

dołączona kopia za ostatni miesiąc) – zasady ogólne, lub gdy Klient wykazał stratę w ubiegłym 

roku a w tym ma dochód, oraz gdy działalność gospodarcza prowadzona jest krócej niż rok oraz  

- Klienci wnioskujący na podstawie źródła dochodu – działalność gospodarcza obowiązkowo 

podają Regon lub NIP (niezależnie od procesu wnioskowania standardowy/uproszczony – 

wprowadzony we wniosku kredytowym oraz w dowolnej formie w postaci pisemnej dołączonej 

do dokumentacji).  

 

2. W szczególnych przypadkach Bank może odstąpić od wymagania wszystkich lub niektórych 

z wymienionych w ust 1.2 dokumentów, poprzestając na przyjęciu złożonej przez Kredytobiorcę 

„Deklaracji o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach” albo zażądać dodatkowych dokumentów.  

3. Bank może uzależnić wydanie decyzji kredytowej od uzyskania od Kredytobiorcy zgody współmałżonka 

Kredytobiorcy. Zgoda współmałżonka potwierdzona jest odpowiednim wpisem na Umowie kredytowej 

w miejscu do tego przeznaczonym.  



Załącznik nr 3 - Lista Punktów Obsługi Klienta objętych promocją Raty 5 x 0% 

 

Miejscowość Adres Dane kontaktowe 

Bydgoszcz 

85-739 

Galeria Pomorska,  

ul. Fordońska 141 

tel. (52) 346 63 05 

fax (52) 346 63 06 

e-mail: pomorska@travelplanet.pl 

Częstochowa 

42-215 

Centrum Handlowe M1,  

ul. Kisielewskiego 8/16 

tel. (34) 325 79 13 

fax (34) 322 45 82 

e-mail: m1czestochowa@travelplanet.pl  

 

Kraków 

31-564 

Centrum Handlowe M1,  

Al. Pokoju 67 

tel. (12) 686 03 40 

fax (12) 686 03 41 

e-mail: m1krakow@travelplanet.pl  

Poznań 

61-285 

Centrum Handlowe M1,   

ul. Szwajcarska 14 

tel. (61) 653 44 55 

fax (61) 653 44 50 

e-mail: m1poznan@travelplanet.pl  

 

Warszawa 

03-287 

Centrum Handlowe Targówek,  

ul. Głębocka 15 

tel. (22) 884 83 85 

fax (22) 884 83 86 

e-mail: targowek@travelplanet.pl 

Wrocław 

50-363 

Centrum Handlowe Pasaż Grunwaldzki, Pl. 

Grunwaldzki 22 

tel. 717 846 555 

fax 717 846 556 

e-mail: pasaz@travelplanet.pl 

Wrocław 

54-610 

Factory Wrocław lok. 36  

ul. Graniczna 2 

tel. 717 717 633 

fax. 717 717 634 

factory@travelplanet.pl  

 

 


