
 

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHRZANOWIE 
§ 1 ORGANIZATOR. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji kredytu gotówkowego zwanego dalej „Promocją” jest Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 

z siedzibą w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów Aleja Henryka 22, zrejestrowany pod nr 0000132253 w KRS 

Rejestrze Przedsiębiorców, akta w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, NIP 628-000-08-

59, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”. 

2. Promocja trwa od 01.10.2022 r. do odwołania, nie dłużej niż do 28.02.2023 r. 

3. Bank może w trakcie trwania Promocji wprowadzić zmiany do Regulaminu promocji kredytu gotówkowego 

w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie zwanego dalej: „Regulaminem”, które mają zastosowanie do 

Uczestników przystępujących do Promocji od dnia wejścia w życie zmiany. Informację o zmianie Regulaminu 

Bank udostępnia na stronie internetowej Banku www.bschrzanow.pl. 

§ 2  UCZESTNICY PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej 

„Uczestnikiem”, która w okresie Promocji złoży Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, zwany dalej 

„Wnioskiem”. 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 3  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Kredyty objęte promocją mogą być udzielone przy maksymalnym okresie kredytowania 24 miesięcy, pod 

warunkiem, że Klient skorzysta z ubezpieczenia na życie. 

2. W przypadku gdy Klient: 

1) wnioskuje o kredyt z okresem kredytowanie nie przekraczającym 24 miesięcy i nie deklaruje chęci 

skorzystania z ubezpieczenia na życie, 

2) wnioskuje o kredyt o okresie kredytowania przekraczającym 24 miesiące  

nie może korzystać z promocji. 

3. Uczestnik, który podpisze umowę kredytową w czasie trwania Promocji zostanie objęty następującymi 

warunkami promocyjnymi: 

Produkt Okres 

kredytowania 

Ubezpieczenie 

na życie 

Oprocentowanie Prowizja 

Kredyt 

gotówkowy 

do 24 miesięcy tak 11,99%  0% 

4. Udzielenie kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach wynikających z niniejszej promocji, 

uzależnione jest od: 

1) wydania przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej dotyczącej kredytu gotówkowego, poprzedzonej oceną 

wiarygodności i zdolności kredytowej Uczestnika wykonaną przez Bank, zgodnie z obowiązującymi 

w okresie składania wniosku kredytowego zasadami, a także 

2) spełnienia przez Uczestnika warunków zawarcia umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku 

w ramach oferty dostępnej w Banku, w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez 

zakład ubezpieczeń. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 

Banku www.bschrzanow.pl. 

5. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Umowy Kredytu Gotówkowego na warunkach niniejszej 

Promocji, Regulamin Promocji stanowi integralną cześć tej Umowy. 

§ 4 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie Regulamin udzielania kredytów 

gotówkowych dla osób fizycznych. 

2. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji opisany jest w regulaminie produktu udzielonego w ramach 

niniejszej Promocji, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Regulamin obowiązuje od 30 stycznia 2023 roku. 


