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Oświadczenie Wnioskodawcy/Wnioskodawców  
o ponoszeniu ryzyka walutowego w związku 

z ubieganiem się o Kartę Kredytową

Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałam/zapoznaliśmy się z ofertą Karty Kredytowej przedstawioną 
przez Bank Handlowy w Warszawie S.A w walucie złotych polskich, czyli w walucie innej, niż waluta, 
w której osiągam/osiągamy dochód.

Zostałam/em/zostaliśmy w sposób jasny i zrozumiały poinformowana/ny/ni o możliwości zmiany kursu 
walutowego w okresie trwania umowy o Kartę Kredytową.
Po zapoznaniu się z w/w ofertą w pełni świadoma/y/świadomi ryzyka walutowego związanego z kredytami, 
pożyczkami i produktami zaciąganymi w innej walucie lub indeksowanymi do waluty innej niż ta, w której 
uzyskuję/uzyskujemy dochód, wpływu spreadu walutowego oraz innych rodzajów ryzyka rynkowego 
dokonuję/dokonujemy wyboru oferty Karty Kredytowej w walucie złotych polskich, czyli w walucie 
innej, niż waluta, w której osiągam/osiągamy dochód.

Credit Card Applicant(s) Statement 
on Foreign Exchange Risk Acceptance

I/We hereby acknowledge that I/we have read the terms and conditions of the credit card offer 
presented by Bank Handlowy w Warszawie S.A in PLN, i.e. in the currency other than the currency of 
my/our income.

I/We have been clearly and transparently informed that the exchange rate may change during the 
Credit Card agreement.
Having read the terms and conditions of the offer and being fully aware of the foreign exchange risk 
associated with loans and products purchased or indexed to a currency other than the currency of 
my/our income, as well as of the forex spread impact and other types of market risk, I/we choose 
to purchase the credit card in PLN which is the currency other than the currency of my/our income.


