
 

Regulamin promocji 
„Bądź EKO z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie” 

 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Organizatorem promocji „Bądź EKO z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie” (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 

Celem Promocji jest wspieranie rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz promowanie 
świadomości proekologicznej. 

 
§ 4 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  
 

§ 5 
Promocja trwa od dnia 12.08.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 
§ 6 

Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, która zadeklaruje, że środki z kredytu gotówkowego zostaną przynajmniej w 80% 
przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska naturalnego (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu promocji). 

§ 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.  
 

 
Rozdział 2 Zasady Promocji 

 
§ 8 

1. W ramach niniejszej Promocji wysokość parametrów cenowych wynosi1:  
1) oprocentowanie: stałe 8,90% 
2) prowizja:  

a) 1,99%, nie mniej niż 60 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem 
BS Wschowa, stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu w całym okresie kredytowania, 

b) 4,25%, nie mniej niż 60 zł w pozostałych przypadkach. 
2. Pozostałe parametry cenowe produktów 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.  

3. Bank w okresie 3 miesięcy od daty udzielenia kredytu będzie oczekiwał od klienta udokumentowania 
przeznaczenia środków na cele związane z ochroną środowiska, zobowiązując go do przedstawienia 
odpowiednich dowodów zakupu (opłaconych faktur). 

4. W sytuacji, gdy klient w terminie wskazanym przez bank nie udokumentuje przeznaczenia środków na 
cele związane z ochroną środowiska naturalnego, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o 5 
p.p. Podwyższenie oprocentowania następuje od najbliższego dnia płatności raty przypadającej po 

 
1 Zapisy § 8 ust. 1 obowiązują dla wniosków złożonych od 24.10.2022 r. 



stwierdzeniu przez bank niedotrzymania warunku promocji i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 
kredytu. 

5. Maksymalna kwota kredytu jaka może być udzielona na warunkach promocyjnych to 150.000,00 zł.2 
 

Rozdział 3 Reklamacje, skargi i wnioski 
 

§9 
Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji określone są w „Regulaminie 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. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępna jest na 
stronie www.bswschowa.pl  

 
§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.  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
2 Zapisy § 8 ust. 5 obowiązują dla wniosków złożonych od 20.04.2022 r. 


