
Załącznik do Uchwały nr 50/2018 

Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie 

  z dnia 22 maja 2018r. 

 

REGULAMIN POŻYCZKI W BANKOMACIE 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. „Regulamin pożyczki w bankomacie”, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje w 

Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie, 00-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 9, 

e-mail sekretariat@bszbuczyn.pl, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie KRS 0000054899, NIP 8210007573, REGON: 000509241 zwanym dalej 

Bankiem. 

2. Regulamin określa zasady uruchomienia, uzyskania i obsługi pożyczki w bankomacie w 

Banku oraz zasady spłaty tej pożyczki. 

 

Warunki udzielenia pożyczki 

§2 

1. W przypadku braku środków na rachunku Posiadacz rachunku typu ROR prowadzonego w 

złotych, zwanego dalej „Rachunek” może skorzystać z Pożyczki w bankomacie, zwanej 

dalej „Pożyczka”.  

2. Pożyczka dostępna jest poprzez:  

a) sieć własnych bankomatów Banku – pożyczka udostępniana przy wykonywaniu 

transakcji wypłaty. 

3. Warunki jakie klient musi spełnić aby otrzymać Pożyczkę: 

1) posiadanie w Banku Rachunku przez okres co najmniej 3 miesiące, licząc od daty 

pierwszego wpływu na Rachunek; 

2) regularne przekazywanie stałych wpływów na Rachunek. 

4. Wysokość Pożyczki uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na Rachunek z 

ostatnich 3 miesięcy i jest określana opcjonalnie w następujący sposób: 

a) 150,00 PLN – przy minimalnym pojedynczym wpływie w wysokości 500,00 PLN, 

b) 300,00 PLN – przy minimalnym pojedynczym wpływie w wysokości 700,00 PLN, 

c) 700,00PLN – przy minimalnym pojedynczym wpływie w wysokości 2.000 PLN, 

d) 1.000,00 PLN – przy minimalnym pojedynczym wpływie w wysokości 3.000 PLN, 

5. Oferta pożyczki nie będzie dostępna, jeśli klient posiada zaległości wobec Banku lub 

aktywną blokadę komorniczą, dyskwalifikującą do zawierania dodatkowych zobowiązań. 

Bank zastrzega sobie prawo do oferowania pożyczki w bankomacie wybranym klientom. 

 

Opłaty i prowizje 

§3 

1. Bank pobiera prowizję za każdorazowe udzielenie Pożyczki w wysokości 6% kwoty 

Pożyczki. Spłata prowizji następuje w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z 

dostępnych środków na Rachunku. 

2. Bank nie pobiera odsetek od udzielonej Pożyczki – Pożyczka nie jest oprocentowana.  

3. Spłata pożyczki następuje automatycznie z wpływów na Rachunek. 

4. Pierwsza wpłata na Rachunek oraz kolejne wpłaty następujące po wypłacie Pożyczki, 

zaliczane są na poczet spłaty prowizji (o ile nie została spłacona wcześniej) oraz spłaty do 

wysokości kwoty Pożyczki.  

5. Ostateczny termin spłaty Pożyczki upływa po 30 dniach od daty jej uruchomienia.  

6. W przypadku nie zachowania terminu spłaty, o którym mowa w pkt. 5, kwota Pożyczki 

pozostała do spłaty jest przeksięgowana na rachunek zadłużenia przeterminowanego i 

podlega oprocentowaniu obowiązującemu dla należności przeterminowanych, w 



wysokości równej czterokrotności stopy lombardowej NBP. Wysokość oprocentowania za 

opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy 

lombardowej  ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Bank zastrzega sobie prawo 

zmiany wysokości oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego w czasie trwania 

umowy bez konieczności jej wypowiadania. Zmiana stopy procentowej dla zadłużenia 

przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany wysokości stopy 

lombardowej NBP. O zmianie oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego, Bank 

będzie informował  Posiadacza, poprzez wywieszenie  informacji na tablicy ogłoszeń w 

Banku oraz na stronie internetowej Banku.   

7. Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty pożyczki mobilnej, całkowitego kosztu, 

całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 101,81 % dla następujących 

założeń:  

• całkowita kwota Pożyczki mobilnej:  500,00 PLN;  

• okres kredytowania:    30 dni;  

• oprocentowanie kredytu:    0 % w skali roku;  

• spłata jednorazowa (liczba rat 1):  500,00 PLN;  

• Całkowity koszt:      30,00 PLN, w tym:  

suma odsetek w całym okresie kredytowania:       0,00 PLN;  

prowizja niekredytowana za udzielenie Pożyczki mobilnej: 30,00 PLN; 

 

Postanowienia końcowe 

§4 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Bank w przypadku: 

1) dodania nowych usług związanych z pożyczką w bankomacie; 

2) ograniczenia zakresu usług związanych z pożyczką w bankomacie,  

2. O wprowadzonych zmianach Bank informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 

internetowej banku www.bszbuczyn.pl. O zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Bank 

informuje z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wszelkie terminy użyte w Regulaminie bez podania definicji przyjmują brzmienie jak w 

regulaminach produktowych wydanych przez Bank. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z korzystania z pożyczki w bankomacie rozstrzygane są 

zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

http://www.bszbuczyn.pl/

