
 
Rok założenia 1961 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŁACZYCACH 

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/1/Z/21 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
 
 

Regulamin Promocji „Kredyt PROMOCJA” 
 

 

§ 1. Organizator i okres obowiązywania promocji 

 
1. Promocja kredytu gotówkowego „Kredyt PROMOCJA”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Bank Spółdzielczy w Kołaczycach z siedzibą w 

Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 2, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124786, NIP 685-000-70-84, REGON 000506811, zwanym 
dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”. 

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji Umowy o Kredyt Gotówkowy. 
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Promocja trwa od 10.02.2021 r. do 30.06.2021 r. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 
ust. 3,  z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.  

5. Promocja jest realizowana we wszystkich placówkach Banku. 

 

§ 2. Uczestnicy Promocji, warunki skorzystania z Promocji oraz zasady Promocji 
 
 
1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w 

dowolnej placówce Banku złożą w okresie trwania Promocji wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny – z wyłączeniem finansowania 
działalności gospodarczej i rolniczej, przy czym: 

1.1. minimalna wysokość kredytu gotówkowego w ramach Promocji „Kredyt PROMOCJA” wynosi 1 000,00 PLN; 

1.2. kredyt jest udzielany w złotych polskich; 

1.3. maksymalna wysokość kredytu gotówkowego w ramach Promocji „Kredyt PROMOCJA” 5 000,00 PLN; 

1.4. Maksymalny okres kredytowania kredytu gotówkowego w ramach Promocji wynosi 12 miesięcy; 

1.5. Z Promocji można skorzystać tylko raz w okresie jej trwania; 

1.6. Uczestnik Promocji, który zawrze umowę kredytu gotówkowego objętego Promocją, zostanie udzielony kredyt gotówkowy oprocentowany według zmiennej 
stopy procentowej wynoszącej 2,99% w stosunku rocznym. Prowizja należna Bankowi za udzielenie kredytu będzie wynosiła 3,5% kwoty udzielonego 
kredytu, jednak nie mniej niż 100,00 zł (płatna jednorazowo).  

2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki: 

2.1. złożenie przez Uczestnika Promocji Wniosku kredytu gotówkowego w ramach Promocji „Kredyt PROMOCJA” na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z 
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, na okres spłaty od 1 miesiąca do 12 miesięcy;  

2.2. posiadanie zdolności kredytowej, określonej zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank; 

2.3. zawarcie umowy o kredyt gotówkowy na okres spłaty od 1 do 12 miesięcy.  

3. Wnioski o kredyt gotówkowy niespełniające warunków opisanych w niniejszym Regulaminie i kredyty udzielane na podstawie takich wniosków będą podlegały 
standardowym warunkom kredytów gotówkowych. Kwota prowizji i wysokość oprocentowania zostały określone w obowiązującej w Banku Tabeli 
Oprocentowania produktów bankowych Banku i Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych. 

4. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych niniejszym Regulaminem, w zakresie składania przez Uczestników Promocji wniosków o udzielenie kredytu 
gotówkowego oraz zasad i trybu udzielania przez Bank kredytów gotówkowych a także ich spłaty i zmian postanowień umownych mają zastosowanie 
postanowienia „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych”.  

5. Uczestnik Promocji, poza spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki udzielenia kredytu gotówkowego wskazane 
w „Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych”, który jest dostępny na stronie internetowej Banku, www.bskolaczyce.pl. 

6. O ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, wszelkie inne, niż prowizja za udzielenie kredytu, opłaty i prowizje związane z korzystaniem z kredytu 
gotówkowego, będą naliczane i pobierane na zasadach określonych w umowie kredytu gotówkowego zawartej przez Uczestnika Promocji z Bankiem oraz 
zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach dla klientów indywidualnych. 

7. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego bez podania przyczyny odmowy. 

 

§ 3. Reklamacje 
 
 
1. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może 

zgłosić reklamację w następującym trybie: 
1. Pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 2; 
2. Telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku); 
3. Za pomocą systemu bankowości internetowej. 
4. Pisemnie lub ustnie w placówce Banku. 

2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Kredytobiorcy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 
3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 można zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Kredytobiorcy. 
4. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 
5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać 

dotrzymany, Bank informuje Kredytobiorcę o: 
1) Przyczynie opóźnienia; 
2) Wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 
3) Wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania reklamacji. 

7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. 

http://www.bskolaczyce.pl/


8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Kredytobiorcy, treść odpowiedzi, będzie zawierać również pouczenie o możliwości: 
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego 

odwołania; 
2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego 

przewiduje taką możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 
3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania 

sprawy.  
9. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
 
 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 
 
1. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bskolaczyce.pl. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Kredyt PROMOCJA”. 
3. Uczestnicy Promocji korzystający z produktów Banku, zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych z Bankiem oraz regulaminów 

obowiązujących dla poszczególnych produktów. 
4. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Promocji, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla 

pocztowego. 
5. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres  placówki Banku z dopiskiem „Kredyt PROMOCJA”. 
6. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Promocji umowy o kredyt gotówkowy na warunkach niniejszej Promocji, Regulamin będzie stanowi integralną 

część tej umowy. 
7. Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji/ofert specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie 

stanowią inaczej. 
8. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Banku nie podlegają łączeniu. 

 
 
 
Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim, udzielonego w ramach Promocji „Kredyt 
PROMOCJA”: 
 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5 000,00 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 5 256,35 zł, oprocentowanie zmienne 2,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 256,35 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 175,00 zł, odsetki 
81,35 zł), 12 miesięczne raty malejące składające się z równych rat kapitałowych w wysokości: 11 raty kapitałowe w wysokości 417,00 zł oraz 1 rata kapitałowa 
w wysokości 413,00 zł oraz odsetek naliczanych za każdy dzień od aktualnego zadłużenia – ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem; najwyższa 
rata kapitałowo-odsetkowa: 429,70 zł, najniższa ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa: 414,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.01.2021 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.  

 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
 

Oświadczam, iż otrzymałem oraz akceptuję treść postanowień niniejszego Regulaminu Promocji „Kredyt PROMOCJA”. 

 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że w przypadku zmiany, na mój wniosek warunków umowy kredytu gotówkowego w okresie jej trwania, polegającego na 
wydłużeniu okresu kredytowania powyżej 12 miesięcy, tracę wszelkie prawa do korzystania z promocyjnych warunków, określonych w §2 Pkt. 1, ppkt. 1.6. 
niniejszego Regulaminu, w wyniku czego Bank ma prawo do podwyższenia oprocentowania nominalnego kreytu gotówkowego, zgodnie z obowiązującą „Tabelą 
oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach” dla kredytu gotówkowego dostępnego w ofercie standardowej, beż możliwości 
ponownego przywrócenia promocyjnych warunków.  

 

 
        
 

                                                                                                   __________________________________________________________ 
   (data i podpis) Uczestnika/Uczestników Promocji 

http://www.bskolaczyce.pl/

