Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/07/2016
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
z dnia 20.07.2016 roku

REGULAMIN KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA UDZIELANY W RAMACH PROMOCJI „WYGODNY KREDYT” –
WARIANT Z UBEZPIECZENIEM

ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
§ 1.
1. Organizatorem promocji kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych (dalej „Promocja”) jest
Bank Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, wpisany do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, pod
numerem KRS 0000081900, NIP 737-00-05-743. (dalej „Bank” lub „Organizator”).
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 16.08.2016 r. – 15.01.2017 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.

UCZESTNICY PROMOCJI. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
§ 2.
1.

Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych (dalej „Uczestnik”), którzy w okresie Promocji
złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego oferowanego przez Bank (dalej „Wygodny Kredyt”),
przy czym:
a)

minimalna wysokość „Wygodnego Kredytu” wynosi 500 PLN;

b)

kredyt jest udzielany w złotych polskich;

c)

maksymalna wysokość „Wygodnego Kredytu” wynosi 100 000 PLN;

d)

okres kredytowania wynosi od 1 miesiąca do 60 miesięcy;

e)

„Wygodny Kredyt” jest udzielany łącznie z ubezpieczeniem „Życie Komfort”, obejmującym
w wariancie podstawowym ryzyka: śmierć Ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do
pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku i w wariancie rozszerzonym – ryzyka: śmierć
Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz
poważne
zachorowania,
oferowane
przez
Bank
w
ramach
współpracy
z Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.;

f)

Bank udziela „Wygodnego Kredytu” ze stałym oprocentowaniem nominalnym w wysokości
od 4,99% do 5,49% oraz prowizją w wysokości 3% lub 7% kwoty udzielonego kredytu. Wysokość
oprocentowania i stawka prowizji jest ustalana indywidualnie i wskazana w umowie kredytu
„Wygodny Kredyt”;

g)

wysokość oprocentowania „Wygodnego Kredytu” zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej
Wnioskodawcy, okresu kredytowania i skorzystania z ubezpieczenia „Życie Komfort”, które jest
oferowane przez Bank w ramach współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych
i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i z Concordia Polska TUW.

h)

rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. e), w okresie korzystania
z kredytu, złożona w drodze pisemnego oświadczenia Kredytobiorcy, upoważnia Bank do
podwyższenia oprocentowania kredytu do poziomu zgodnego ze standardowym oprocentowaniem
kredytów bez ubezpieczenia, określonym w Umowie kredytu. Podwyższone oprocentowanie będzie
obowiązywać od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej;

i)

szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
„Życie Komfort” i Karcie produktu ubezpieczeniowego;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/07/2016
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
z dnia 20.07.2016 roku

REGULAMIN KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA UDZIELANY W RAMACH PROMOCJI „WYGODNY KREDYT” –
WARIANT Z UBEZPIECZENIEM
j)

2.

umowa ubezpieczenia na życie może zostać zawarta z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, pod
warunkiem zaakceptowania przez Bank warunków ochrony ubezpieczeniowej przed podpisaniem
umowy kredytu, przy czym Uczestnik, który zawarł umowę z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym
nie może skorzystać z warunków promocji.

W celu wzięcia udziału w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki:
a)

złożenie przez Uczestnika Promocji Wniosku „Wygodny Kredyt” na dowolny cel konsumpcyjny
niezwiązany z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, na okres spłaty od
1 miesiąca do 60 miesięcy;

b)

skorzystanie z podstawowego lub rozszerzonego wariantu ubezpieczenia „Życie Komfort”,
o których mowa w ust 1 pkt e);

c)

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

d)

zawarcie umowy o kredyt gotówkowy na okres spłaty od 1 do 60 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 mają zastosowanie postanowienia Regulaminu kredytu gotówkowego
„Bezpieczna Gotówka” dla osób fizycznych. W związku z czym, Uczestnik Promocji poza spełnieniem
warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki udzielenia na jego rzecz
kredytu gotówkowego przewidziane w ww. Regulaminie. Regulamin kredytu „Bezpieczna Gotówka” jest
dostępny na stronie internetowej Banku, www.bs.limanowa.pl.

5.

O ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, wszelkie inne niż oprocentowanie i prowizja za
udzielenie kredytu gotówkowego, opłaty i prowizje związane z uzyskaniem i korzystaniem
z kredytu gotówkowego, będą naliczane i pobierane na zasadach określonych w umowie kredytu
gotówkowego zawartej przez Uczestnika Promocji z Bankiem, Tabeli Oprocentowania produktów
bankowych Banku i Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych.

6.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji nie zostanie zawarta umowa
o kredyt gotówkowy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o kredyt gotówkowy, kredyt gotówkowy
przyznany po upływie tego terminu na skutek ponownego złożenia wniosku udzielony zostanie na
warunkach obowiązujących w Banku w dniu ponownego złożenia wniosku, określonych w aktualnie
obowiązujących w Banku Tabeli Oprocentowania i Taryfie Opłat i Prowizji, chyba że ponowny wniosek
o kredyt gotówkowy zostanie złożony w okresie trwania Promocji, wtedy zostanie objęty warunkami
Promocji.

7.

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

REKLAMACJE
§ 3.
1. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również

szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć pisemnie drogą korespondencyjną
lub w placówce Banku, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej
Banku, ustnie w placówce Banku lub w trakcie rozmowy z pracownikiem banku oraz
w formie faksu.
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostaje powiadomiony niezwłocznie w formie pisemnej,

jednak

nie

później

niż

w

terminie

30

dni

od

daty

wpłynięcia

reklamacji

do

Banku.
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W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność
sprawy, Bank poinformuje o tym Uczestnika, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia
odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 90 dni od daty złożenia reklamacji. Decyzja Banku
jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zasady

Promocji dostępne
www.bs.limanowa.pl.

są

w

placówkach

Banku

oraz

na

stronie

internetowej

Banku

4. Klienci korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych

z Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów.
5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich

terminów decydować będzie data stempla pocztowego.
6. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej

placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem „Wygodny Kredyt”.
7. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy o „Wygodny Kredyt” na warunkach niniejszej

Promocji, dołączony do Wniosku o kredyt niniejszy Regulamin stanowi integralną część tej umowy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień niniejszego Regulaminu Promocji
i w przypadku niedopełnienia oraz nieprzestrzegania warunków Promocji, wyrażam zgodę na zastosowanie
przez Bank oprocentowania kredytu zgodnego ze standardowym oprocentowaniem kredytów gotówkowych,
określonym w Umowie kredytu gotówkowego udzielanego w ramach Promocji „Wygodny kredyt”.

Uczestnik/Uczestnicy

_________________________
(data i podpis)

Bank

_________________________
(data i podpis)

