
Załącznik nr 1 
do uchwały Zarządu nr 24/2023 z dn. 
28.02.2023 r.

Regulamin promocji „Stała ratka”

§ 1. Organizator Promocji
Bank  Spółdzielczy  w  Kałuszynie  z  siedzibą  w  Kałuszynie,  ul.  Warszawska  37   05-310
Kałuszyn, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053318, NIP 822 000 66 06,
zwany dalej „Bankiem”.

§ 2 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank. 

§ 3. Czas trwania Promocji
Promocja trwa w okresie od dnia 06.12.2022 r.  do odwołania.  Dla oceny uczestnictwa w
Promocji uwzględniana będzie data zarejestrowania wniosku o kredyt gotówkowy w trakcie
trwania Promocji.  Zakończenie Promocji  nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników
Promocji w okresie jej trwania. 

§ 4. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja  przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  posiadających  pełną  zdolność  do

czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji. 
2. Aby przystąpić do Promocji należy:

1) złożyć, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt gotówkowy, 
2) posiadać lub łącznie z zawarciem kredytu otworzyć w Banku i utrzymywać przez cały

okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał
wszystkie poniższe parametry:

a) zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu
kalendarzowym w wysokości co najmniej raty kredytu powiększonej o prowizję
za prowadzenie rachunku oraz 
b) udzielone dla Banku zgody marketingowe przewidziane we wniosku o kredyt,

3) uzyskać pozytywną decyzję kredytową i zawrzeć z Bankiem umowę kredytu,
4) zawrzeć umowę o kredyt w terminie 5 dni od wydania decyzji kredytowej przez Bank.
5) podpisać oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Stała rata”,

3. W przypadku składania  wniosku o kredyt  przez dwóch konsumentów, by skorzystać  z
Promocji, przynajmniej jeden z nich musi spełniać wszystkie warunki określone w ust. 2
pkt.2.

§ 5. Zasady Promocji
1. Kwota kredytu: od  500 zł do 100 000 zł.
2. Promocyjne stałe oprocentowanie kredytu w wysokości 11%.

Prowizja  za  udzielenie  kredytu  zgodnie  z  Tabelą  opłat  i  prowizji  oraz  innymi
obowiązującymi promocjami. 

3. Przyznanie  kredytu  uzależnione  jest  od  pozytywnej  oceny  zdolności  kredytowej
potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego
wniosku kredytowego bez podania przyczyny odmowy.

5. W  przypadku,  gdy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Uczestnika  Promocji  nie  zostanie
zawarta umowa o kredyt w terminie 5 dni od wydania decyzji  kredytowej przez Bank,



kredyt  przyznany  po  upływie  tego  terminu  na  skutek  ponownego  złożenia  wniosku
udzielony zostanie na warunkach obowiązujących w Banku w dniu ponownego złożenia
wniosku  określonych  w  aktualnie  obowiązujących  w  Banku:  Tabeli  oprocentowania
kredytów i pożyczek i Taryfie prowizji i opłat bankowych, chyba, że ponowny wniosek o
kredyt zostanie  złożony w okresie trwania Promocji,  wtedy zostanie  objęty warunkami
Promocji.

Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach Promocji „Stała
ratka”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 15,48%, całkowita kwota
kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 13769,81 zł,
oprocentowanie nominalne zmienne 11% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 769,81 zł.
zł  (w tym: prowizja   7%, rozpatrzenie  wniosku -  50 zł,  oprocentowanie – 11% - odsetki
3 019,81 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości po 217,42 zł, ostatnia rata: 192,03 zł.
Kalkulacja na dzień 05.12.2022r.

Oświadczenia 
1.  Oświadczam,  że  otrzymałem/am,  zapoznałem/am  się  oraz  akceptuję  treść  postanowień
Regulaminu Promocji kredytu „Stała ratka”.

……………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji


