
Załącznik do Uchwały nr 73/2022 Zarządu Międzygminnego 

Banku Spółdzielczego w Zbuczynie z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 
REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

„KREDYT W PRZYSTĘPNEJ CENIE” 

 

Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji  

§ 1. 

1. Organizatorem promocji kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych (dalej „Promocja”) jest 

Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie z siedzibą w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 9, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054899, NIP 821-000-75-73 (dalej „Bank” lub 

„Organizator”).  

2. Promocja trwa od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023r.  

3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed 

terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust. 2, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.  

 

Uczestnicy Promocji. Warunki skorzystania z Promocji  

§ 2. 

1. Promocja jest skierowana do klientów indywidualnych (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy w okresie 

Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego pn. „Kredyt w przystępnej cenie”, oferowanego przez 

Bank (zwanego dalej „kredytem”), przy czym:  

1.1. kredyt jest udzielany w złotych polskich;  

1.2. minimalna wysokość kredytu wynosi 1 000,00 PLN;  

1.3. maksymalna wysokość kredytu wynosi 100 000,00 PLN;  

1.4. okres kredytowania wynosi od 1 miesiąca do 60 miesięcy;  

1.5. Spłata kredytu w miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych (w ratach annuitetowych)  

1.6. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości:  

a) 11,00 % bez ubezpieczenia (stawka WIBOR 3M + marża w wysokości 4,00 p.p.);  

b) 10,00 % z ubezpieczeniem podstawowym (stawka WIBOR 3M + marża w wysokości 3,00 p.p.);  

c) 9,50 % z ubezpieczeniem rozszerzonym (stawka WIBOR 3M + marża w wysokości 2,50 p.p.).  

1.7. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:  

a) 0,00% kwoty udzielonego kredytu - dla Klientów, którzy posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy lub rachunek bieżący lub otworzą taki rachunek przed udzieleniem kredytu;  

b) 3,00% kwoty udzielonego kredytu - dla pozostałych Klientów.  

1.8. Zakres ubezpieczenia  

Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym obejmuje ryzyka:  

a) śmierć Ubezpieczonego.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym obejmuje ryzyka:  

 

a) śmierć Ubezpieczonego,  

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,  

c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby.  

 



2. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne spełniający łącznie następujące warunki:  

a) złożyli w Banku, w czasie trwania promocji, wniosek o „Kredyt w przystępnej cenie” na dowolny cel 

konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, na okres spłaty od 1 miesiąca do 60 miesięcy 

(wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do Regulaminu);  

b) posiadają zdolność kredytową, określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;  

c) zawrą z Bankiem umowę o kredyt (wzór umowy stanowi zał. nr 2 do Regulaminu).  

3. Wnioski o „Kredyt w przystępnej cenie” nie spełniające 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 kredytów i 

pożyczek dla osób fizycznych i Taryfie opłat i prowizji bankowych Międzygminnego Banku Spółdzielczego w 

Zbuczynie dla klientów indywidualnych.  

4. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu, złożonej w drodze 

pisemnego oświadczenia Kredytobiorcy, Bank podwyższa oprocentowanie kredytu do oprocentowania kredytu bez 

ubezpieczenia dostępnego w Promocji. Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywać od dnia następnego po 

wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.  

5. 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 „Moja Gotówka”. 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.  

6. 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 zawartej przez Uczestnika Promocji z Bankiem 

oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie dla klientów 

indywidualnych.  

7. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego bez 

podania przyczyny odmowy.  

 

§ 3. 

1. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bszbuczyn.pl.  

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

Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów.  

3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów 

decydować będzie data stempla pocztowego.  

4. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej placówki 

Banku lub Centrali Banku z dopiskiem „Kredyt w przystępnej cenie”.  

5. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Umowy kredytu gotówkowego udzielanego w promocji „Kredyt w 

przystępnej cenie” na warunkach niniejszej Promocji, dołączony do Wniosku o kredyt niniejszy Regulamin stanowi 

integralną część tej Umowy.  

 


