Regulamin Promocji „Kredyt na świąteczne prezenty”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Promocji
kredytu konsumenckiego „Bezpieczna Gotówka” pod nazwą „Kredyt na świąteczne
prezenty”, zwanej dalej „Kredytem promocyjnym”.
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie
(adres siedziby: 37-600 Lubaczów, ul. Rynek 28), którego akta rejestrowe są
przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000102967, NIP 793-000-18-94, REGON 000507035, zwany dalej „Bankiem”.
3. Promocja dostępna jest w jednostkach sprzedażowych Banku oraz w kanale bankowości
elektronicznej1.
4. Promocja trwa w okresie od 19 listopada 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku,
zwanym dalej „okresem trwania Promocji”.
5. W ramach Promocji środki z Kredytu promocyjnego mogą zostać wykorzystane na dowolny
cel konsumpcyjny,.
6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, preferencyjnymi oraz odstępstwami
cenowymi oferowanymi przez Bank.
§2
Uczestnicy promocji
Z promocji mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) udzielą dla Banku zgód na przetwarzanie danych osobowych, wymienionych w
dokumencie „Informacja o Kliencie”,
2) na dzień zawarcia umowy kredytowej będzie posiadaczem e-Dokumentu12 jako kanału
komunikowania się z Organizatorem w zakresie korespondencji.

Kanał bankowości elektronicznej jest dostępny dla Klientów posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym
w Lubaczowie
1

2

E-dokument to elektroniczny dokument podpisany pieczęcią elektroniczną Organizatora, która zapewnia autentyczność
pochodzenia oraz integralność powiązanych danych, udostępniany Klientowi na koncie aktywowanym przez Klienta na
portalu niezależnym od Banku (tzw. trzecia strona zaufania) w ramach którego Klient może swobodnie zarządzać edokumentami.
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3) w okresie trwania promocji złożą wniosek o „Kredyt na świąteczne prezenty” na kwotę od
1 000 zł do 20 000 zł w dowolnej jednostce sprzedażowej Banku, bądź na kwotę od 1 000
PLN do 5 000 zł poprzez Bankowości elektronicznej
4) uzyskają pozytywną decyzje kredytową i zawrą z Bankiem Umowę Kredytu Bezpieczna
Gotówka
§3
Zasady Promocji
1. Promocja polega na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji za udzielenie kredytu
według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli.
Kanał zawarcia
umowy
kredytowej

Okres kredytowania

Jednostka
sprzedażowa
Banku
Bankowość
Elektroniczna

od 1 do 60 miesięcy

3 miesiące,
6 miesięcy,
9 miesięcy lub
12 miesięcy

Wysokość
oprocentowania
(w stosunku
rocznym)
5,00 %

Prowizja za
udzielenie kredytu
(od kwoty
udzielonego)
5,00%

5,00 %

5,00%

Kwota kredytu:

Min. 1 000 PLN
Max. 20 000
PLN
Min. 1 000 PLN
Max. 5 000 PLN

2. Pozostałe warunki Kredytu Bezpieczna Gotówka pozostają bez zmian.
3. Do Kredytu promocyjnego może przystąpić maksymalnie czterech Kredytobiorców.
§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w Okresie trwania Promocji w jednostkach sprzedażowych Banku
i na stronie internetowej Banku pod adresem www.bslubaczow.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie zapisy zamieszczone w
Umowie Kredytu Bezpieczna Gotówka.
3. Bant zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wcześniejszego zakończenia Promocji
oraz przedłużenia okresu obowiązywania Promocji.
4. Zmiana Regulaminu oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte
Uczestników Promocji.
5. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

Regulamin obowiązuje od 19.11.2020 r.
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