
REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

 POD NAZWĄ „AGRO Gotówka II” 

 

§ 1.  

1. Promocja trwa od dnia 25.04.2022 r. do dnia 30.11.2022r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bank zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia okresu promocji, o którym 

mowa powyżej.  

§ 2.  

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających użytki rolne (zwanych dalej 

„Uczestnikami Promocji”), które w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu 

gotówkowego w ramach Promocji pn. „AGRO Gotówka II” (zwany dalej „Kredytem”), 

oferowanego przez Bank, przy czym: 

1) minimalna wysokość Kredytu wynosi 1 000,00 PLN; 

2) maksymalna wysokość Kredytu wynosi 255 550,00 PLN z uwzględnieniem zdolności  

i wiarygodności kredytowej oraz formy zabezpieczenia kredytu i nie może 

przekroczyć iloczynu wielkości użytków rolnych (ha) i kwoty 5 000,00 PLN; 

3) okres kredytowania wynosi od 1 miesiąca do 60 miesięcy; 

4) spłata kapitału może następować w okresach miesięcznych, kwartalnych lub 

półrocznych, a spłatę odsetek Bank dopuszcza w dogodnych okresach miesięcznych 

lub kwartalnych; 

5) kwartalną spłatę odsetek oraz kwartalną i półroczną spłatę kapitału, o których mowa w 

pkt 4 dopuszcza się w przypadku uzyskiwania przez Kredytobiorcę dochodów 

wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej; 

6) Bank udziela Kredytu z oprocentowaniem zmiennym w stosunku rocznym, 

stanowiącym sumę stopy referencyjnej Banku (stopa referencyjnej NBP) i marży w 

wysokości  3,00 % stałej w całym okresie kredytowania; 

7) Bank nie pobiera prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 

2. W zakresie składania przez Uczestników Promocji wniosków o udzielenie kredytu 

gotówkowego oraz w zakresie zasad i trybu udzielania przez Bank kredytów 

gotówkowych mają, niezależnie od warunków Promocji przewidzianych niniejszym 

Regulaminem, zastosowanie postanowienia „Regulaminu udzielania kredytów 

gotówkowych” obowiązującego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. W związku z 

powyższym, Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych niniejszym 

Regulaminem, musi spełniać warunki udzielenia na jego rzecz kredytu gotówkowego, 

przewidziane w „Regulaminie udzielania kredytów gotówkowych”.  

3. O ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, wszelkie inne niż 

oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego, opłaty i prowizje 

związane z uzyskaniem i korzystaniem z  kredytu gotówkowego, są naliczane  

i pobierane na zasadach określonych w Umowie Kredytu zawartej przez Uczestnika 

Promocji z Bankiem oraz w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe 

dla klientów indywidualnych, SKO, PKZP lub Rady Rodziców”. 

4. Dłużnik Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu powinien posiadać zdolność  

i wiarygodność kredytową, wymaganą przez Bank. 

5. Uczestnik może skorzystać z niniejszej Promocji tylko jeden raz w okresie jej 

obowiązywania. 

§ 3.  

1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi i promocjami Banku.  

2. Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Banku.   

 

                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Poddębicach 


