
Regulamin promocji 

 

„Bez prowizji w zgranym duecie” 
 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Organizatorem promocji „Bez prowizji w zgranym duecie” (zwana dalej „Promocja”) jest Bank 

Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, zarejestrowanym 

w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091132, NIP:697-001-87-71, Regon 000511226 (zwanym dalej 

„Organizatorem”).  

 

 

§ 2 

Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej 

„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

 

§ 3 

Celem Promocji jest promowanie kredytów gotówkowych oraz kart kredytowych oferowanych przez 

Organizatora.  

 

§ 4 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  

 

§ 5 

Promocja trwa od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  

 

§ 6 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:  

1) w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę o kredyt gotówkowy lub Umowę o kredyt 

gotówkowy „Profit Kredyt”. 

2) w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę o kredyt gotówkowy/ Umowę o kredyt 

gotówkowy „Profit Kredyt” i jednocześnie Umowę o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty 

kredytowej z dowolnym limitem. 

 

§ 7 

Organizator umożliwia skorzystanie z Promocji tylko na terenie, na którym prowadzi swoją działalność, 

zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1826 z późn. zm.).  

 

 

Rozdział 2 Zasady Promocji 

 

§ 8 

1. Promocja dotyczy następujących parametrów cenowych:  

1) Przy zawarciu Umowy o kredyt gotówkowy lub Umowy o kredyt gotówkowy „Profit Kredyt” 

prowizja związana z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu zostaje obniżona o 50%. 

2) Przy zawarciu Umowy o kredyt gotówkowy/Umowy o kredyt gotówkowy „Profit Kredyt” i 

jedocześnie umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej  

z dowolnym limitem prowizja związana z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu 

gotówkowego/kredytu gotówkowego „Profit Kredyt” wynosi 0%. 

2. Pozostałe parametry cenowe produktów pozostają bez zmian i są zawarte Taryfie Opłat i Prowizji 

pobieranych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności oraz tabeli 

oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych.  

 



Rozdział 3 Reklamacje, skargi i wnioski 

 

§9 

 

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji określone są w „Regulamin udzielania kredytów 
konsumenckich w Banku Spółdzielczym we Wschowie” 

 

Rozdział 4 Postanowienia końcowe 

 

§10 

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator, z którym Uczestnik zawarł 

Umowę o kredyt gotówkowy, umowę o kredyt gotówkowy „Profit Kredyt” lub umowę o udzielenie limitu 

kredytowego i wydanie karty kredytowej.  

 

§11 

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) 

oraz na stronie www.bswschowa.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia promocji, z 

uwzględnieniem zmian w zakresie terminów opisanych w § 5.  

 

   

   

   

   

   
   

   
   
 


