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§1 Organizator Promocji 

1. Niniejszy „Regulamin promocji kredytu gotówkowego w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Wieluńskiej” określa zasady i tryb przeprowadzania promocji kredytu gotówkowego ze spłatą 

powyżej roku do trzech lat. 

2. Promocja kredytu gotówkowego ze spłatą powyżej roku do trzech lat, zwana dalej Promocją, 

organizowana jest przez Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Białej Rządowej 2, 98-

350 Biała, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w 

Łodzi pod numerem KRS 0000156227, NIP 8321067472, REGON 000503296, zwany dalej Bankiem 

lub Organizatorem. 

3. Promocja organizowana jest na obszarze działalności Banku tj. na terenie województwa 

łódzkiego i powiatu oleskiego. 

4. Promocja polega zmianie oprocentowania kredytu. 

 

§2 Czas trwania Promocji 

Promocja obowiązuje od 23.05.2022  r. do 31.07.2022 r. włącznie. 

 

§3 Uczestnictwo w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla klientów Banku – osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej, o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej 

Uczestnikami. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie w okresie obowiązywania Promocji wniosku o 

kredyt gotówkowy ze spłatą powyżej roku do trzech lat wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów, a następnie podpisanie umowy o kredyt gotówkowy.     

 

§4 Zasady Promocji 

1. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie 

składania przez Uczestników Promocji wniosków o kredyt gotówkowy, mają zastosowanie 

postanowienia „Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Wieluńskiej”, w związku z czym Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki przewidziane ww. Regulaminie udzielania 

kredytów konsumenckich. 

2. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie 

Promocji oraz warunki przyznawania kredytów gotówkowych określone w regulaminie, o którym 

mowa w ust. 1, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:  
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- oprocentowanie kredytu stałe w wysokości 14,00%. 

 

 

§5 Reklamacje 

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji rozpatrywane są na zasadach określonych               

w „Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej”. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie oraz Oddziałach Organizatora. 

2. Promocje organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszych Regulaminem ma zastosowanie: Regulamin 

udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej. 

 


