
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz RCI Banque S.A. z siedzibą w Noisy – le – Grand, Francja, informujemy, iż RCI Banque S.A. prowadzi na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność bankową poprzez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. 

Marynarska 13, 02-674 na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2012 roku. 

 

Ponadto, wskazujemy, iż: 

 

1. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej 

i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez 

oddział instytucji kredytowej. Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowana przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (zgodnie z 

art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2; Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w pozostałym zakresie przez właściwe 

władze nadzorcze Francji, 

2. dane teleadresowe do kontaktu z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce są zaprezentowane poniżej,  

3. przechowywanie i przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

bankowe będzie dokonywane w miejscu prowadzenia działalności przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 

4. każdy kredytobiorca ma możliwość wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności RCI 

Banque S.A. i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega RCI Banque S.A., 

5. RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce nie przewiduje rozstrzygania ewentualnych sporów przez sądy arbitrażowe 

co oznacza, że wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane będą rozstrzygnięciom sądów 

polskich, na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe, 

6. RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce będzie stosował się do wskazań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących 

prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących 

ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Poniżej, dla Państwa wygody podajemy dane tele-

adresowe RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce: 

 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

ul. Marynarska 13 

02-674 Warszawa 

tel. (22) 541 13 00, fax. (22) 541 13 01 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Dyrekcja Generalna 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

  



 

 

 

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE 

 

Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy następujących aktów 

prawnych: 

 

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 12 października 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829) -wyciąg przepisów str. 3. 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. z dnia 7 listopada 2015, Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) – wyciąg przepisów 

str.7. 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1, poz. 908). 

4. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. dnia 17 stycznia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 196 ze 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.).  

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. , Dz.U. z 2016 r. poz. 1639). 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 12 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 

ze zm.).  

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tj. z dnia 22 lipca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1289 ze 

zm.).  

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (tj. z dnia 29 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.).  

10. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z dnia 17 lutego 

2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj. z dnia 26 stycznia 2017r., Dz.U. z 2017 r. poz. 

229 ze zm.).  

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).  

13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 26 października 2016 r., Dz.U. z 2016 

r. poz. 1888 ze zm.).  

14. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z  dnia 22 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).  

15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.) 

16. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., 

Dz. U. z 2016 r., poz. 892 ze zm.) 

 

Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce podlega zasadom opisanym w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Karcie Etyki Grupy RCI. 


