
 

Załącznik do Uchwały nr 83/Z/2021 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie z dnia 04.05.2021r. 
 

Regulamin promocji 
„0% prowizji od kredytu mieszkaniowego” 

 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Organizatorem promocji „0% prowizji od kredytu mieszkaniowego” (zwanej dalej „Promocją”) jest Bank 
Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, zarejestrowany 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 (zwany dalej „Organizatorem”).  
 

§ 2 
Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej 
„Regulamin” ) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

 
§ 3 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  
 

§ 4 
Promocja trwa od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 
§ 5 

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

§ 6 
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.  
 

 
Rozdział 2 Warunki i zasady Promocji 

 
§ 7 

1. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi spełnić poniższe warunki (łącznie): 
1) w okresie trwania Promocji złożyć kompletny wniosek o kredyt mieszkaniowy, 
2) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu (Uczestnik przystępując  do Promocji akceptuje 

treść Regulaminu), 
3) podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, 
4) w dniu podpisania umowy o kredyt mieszkaniowy zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie za 

pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Wschowie, na następujących warunkach: 
a) umowa ubezpieczenia zawierana jest na cały okres kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 
b) ubezpieczenie obejmuje co najmniej śmierć oraz w przypadku gdy Uczestnik nie jest emerytem lub 

rencistą trwałą i całkowitą niezdolność do pracy,   
c) umowa ubezpieczenia zawierana jest na kredytową sumę ubezpieczenia (wysokość sumy 

ubezpieczenia powinna odpowiadać kwocie obliczanej na podstawie początkowego harmonogramu 
spłaty zadłużenia wynikającego z umowy kredytu  i obejmuje sumę rat kapitałowych pozostających 
do spłaty zgodnie z tym harmonogramem), 

d) w przypadku więcej niż jednego Uczestnika wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest 
proporcjonalnie do dochodów poszczególnych Uczestników, przyjętych do zdolności kredytowej. 

2. Po upływie 6 lat od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego Uczestnik  może zrezygnować z umowy 
ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, składając na piśmie wypowiedzenie umowy 
ubezpieczenia. W takim przypadku Bank przesyła do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia rezygnacji z umowy 
ubezpieczenia i zwolnienia zabezpieczenia kredytu.  

3. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 4 w okresie 6 lat 
od daty zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego, Bank podwyższa marżę Banku wskazaną w umowie 
kredytu o 0,20 p.p.  



4. Podwyższenie wysokości marży następuje od najbliższego dnia płatności raty przypadającego po rezygnacji 
Uczestnika z umowy ubezpieczenia , z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Pisemna informacja o podwyższeniu marży, o którym mowa w ust. 3 jest wysyłana do Uczestnika w 
zawiadomieniu o wysokości raty kredytu oraz do wiadomości poręczycieli oraz innych dłużników banku z 
tytułu zabezpieczenia kredytu. 

6. W ramach Promocji prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu  
mieszkaniowego wynosi 0%. 

7. Pozostałe parametry cenowe pozostają bez zmian i są zawarte w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez 
Bank Spółdzielczy we Wschowie za czynności bankowe dla ludności oraz Tabeli oprocentowania kredytów i 
pożyczek bankowych.  

8. Udzielenie kredytu mieszkaniowego i jego warunki uzależnione są od indywidualnej sytuacji Uczestnika i 
jego zdolności kredytowej. 
 

 
Rozdział 3 Reklamacje 

 
§8 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w „Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek 
zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym we Wschowie”. 
 

Rozdział 4 Postanowienia końcowe 
 

§9 
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Informacja o zasadach 
przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bswschowa.pl  

 
§10 

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  lub skrócenia okresu 
Promocji, z uwzględnieniem zmian w zakresie terminów opisanych w § 4.  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 


