WARUNKI WNIOSKOWANIA O KREDYT RATALNY POPRZEZ SKLEP INTERNETOWYBNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
- wyciąg z Regulaminu zawierania umów o kredyt ratalny poprzez sklep internetowy - BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Pojęcia użyte z wielkich liter mają znaczenie nadane im w Regulaminie zawierania umów o kredyt
ratalny przez sklep internetowy - BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej zwanym Bankiem) dostępnym
na stronie Banku.
(…) Par 3 ust 4
Zawarcie z Bankiem Umowy poprzez Kanał Internetowy możliwe jest z Klientem, który:
1) 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 Cookies). Dla przeglądarek Mozilla Firefox i Chrome zalecane jest korzystanie z najnowszej
wersji oprogramowania (zapewniona jest 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),
2) posiada konto poczty elektronicznej (adres e-mail), które wskaże we Wniosku i do którego
wyłączny dostęp posiada Klient,
3) zaakceptuje Regulamin,
4) 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,

5) dokona przelewu, w ciężar rachunku wskazanego w pkt 8 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,
albo
6) zawrze z Blue Media umowę o świadczenie usługi dostępu do skonsolidowanych informacji
o rachunku oraz wyrazi zgodę na udostępnienie danych pobranych z rachunku do Banku,
albo zawrze z Bankiem umowę o świadczenie usługi jednorazowego dostępu do informacji
o rachunku oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie pobranych danych z rachunku do weryfikacji
swojej tożsamości oraz zdolności kredytowej w celu zawarcia Umowy kredytu.
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