Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank

<p>Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank okre�la�powinna Umowa kredytowa
zawarta z bankiem lub regulamin kredytowy stosowany przez dany bank. Postanowienia te nie
mog� by�jednak sprzeczne z art. 75 ustawy Prawo bankowe, kt�y dotyczy w�a�nie tego
zagadnienia. Przepis art. 75 PB upowa�nia bank do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie
stwierdzenia, �e warunki udzielenia kredytu nie zosta�y dotrzymane, lub w razie zagro�enia
terminowej sp�aty kredytu z powodu z�ego stanu maj�tkowego kredytobiorcy.</p> <p>
W
razie stwierdzenia tych okoliczno�ci, bank ma dwie mo�liwo�ci. Po pierwsze jest uprawniony
do wypowiedzenia umowy kredytu w ca�o�ci lub w cz�i. Po drugie mo�e
za��da�dodatkowego zabezpieczenia sp�aty kredytu b�d� przedstawienia w okre�lonym
terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank. Je�eli bank
zdecyduje si�na wypowiedzenie umowy kredytobiorcy musi dochowa�okre�lonych przez
ustaw�termin� wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi zasadniczo
30 dni. Jednak w razie zagro�enia upad�o�ci� kredytobiorcy termin wypowiedzenia umowy
jest znacznie kr�szy i wynosi 7 dni. Okre�lone terminy wypowiedzenia mog� by�w umowie
okre�lone jak d�u�sze. W tej sytuacji obowi�zuj� d�u�sze terminy umowne.
Wypowiedzenie umowy kredytowej w ca�o�ci powoduje jej rozwi�zanie z chwil� up�ywu
terminu wypowiedzenia.</p> <p>Wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje powstaniem
stanu wymagalno�ci roszczenia banku o zwrot okre�lonej cz�i sumy wykorzystanego kredytu.
Po up�ywie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca jest obowi�zany do
niezw�ocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami nale�nymi bankowi za okres
korzystania z kredytu, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej. Je�eli bank zamiast
wypowiedzie�umow�za��da dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia
programu naprawczego, to w�czas jego uprawnienie do wypowiedzenia umowy ulega
zawieszeniu. Je�eli kredytu bank udzieli� konsumentowi w celu nie zwi�zanym z
prowadzeniem dzia�alno�ci gospodarczej na okres co najmniej 3 miesi�y i w granicach od
500 do 80.000 z� mo�e to by�kredyt konsumencki, do kt�ego maj� zastosowanie przepisy
ustawy o kredycie konsumenckim.</p> <p>Ustalenie czy dany kredyt jest kredytem
konsumenckim zale�y od jego przeznaczenia. Nie b�� takimi kredytami np. kredyty
mieszkaniowe. Z art. 14 tej ustawy wynika, �e je�eli konsument nie zap�aci� w terminach
okre�lonych w umowie pe�nych rat kredytu za co najmniej dwa okresy p�atno�ci,
kredytodawca mo�e wypowiedzie�umow�po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie
okre�lonym w umowie kredytowej, do zap�aty zaleg�ych rat lub ich cz�i w terminie nie
kr�szym ni� 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin
wypowiedzenia umowy nie mo�e by�kr�szy ni� 30 dni. Przes�ank� wypowiedzenia umowy
kredytu konsumenckiego jest zatem zaleg�o��w p�atno�ci co najmniej dw�h rat
kredytowych. Przed wypowiedzeniem umowy bank musi wezwa�konsumenta do zap�aty
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<p>Artyku� pochodzi z serwisu po�wi�onego zagadnieniom prawnym: <a
href="http://www.eprawnicy.pl"><strong>www.eprawnicy.pl</strong></a></p>
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