
REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU NOWA SZYBKA GOTÓWKA  

 

§ 1.  

1. Promocja trwa od dnia 26.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

mowa powyżej.  

§ 2.  

1. Promocja kredytu Nowa Szybka Gotówka na uproszczonych zasadach oceny zdolności 

kredytowej przeznaczony jest na sfinansowanie: 

1) dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania działalności 

gospodarczej lub rolniczej bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania; 

2) spłaty innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty 

kredytów zabezpieczonych hipotecznie. 

2. Uproszczona zasada oceny zdolności kredytowej oznacza, że wystarczającym źródłem 

informacji o dochodach i wydatkach Klienta jest jego wniosek kredytowy, zawierający w 

szczególności: 

1) informacje niezbędne do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta, w tym 

wysokość średniego miesięcznego dochodu netto Klienta; 

2) klauzulę, że wszystkie zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym; 

3) upoważnienie dla Banku do weryfikacji zamieszczonych w nim informacji. 

3. Wnioskodawca kredytu powinien posiadać: 

1) pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) zdolność kredytową wyliczaną zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Banku. 

4. Kredyt na zasadach uproszczonych w Promocji mogą uzyskać Klienci spełniający 

warunki określone w ust. 3 oraz jeden z poniższych warunków, o których mowa  

w pkt 1 - 4: 

1) być posiadaczem rachunku rozliczeniowego w Banku z co najmniej 12 lub  

6-miesięczną historią wpływów; 

2) posiadać co najmniej 12-miesięczną historią kredytową w Banku; 

3) posiadać co najmniej 6-miesięczną historią kredytową w Banku; 

4) inni niż Klienci, o których mowa w pkt 1-3. 

5. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN. 

6. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 12-krotność, 6- krotność  

lub 1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

7. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. 

8. Bank na wniosek Klienta może udzielić Kredytu z oprocentowaniem: 

1) zmiennym w stosunku rocznym, stanowiącym sumę stopy referencyjnej Banku (stopa 

referencyjna NBP) i marży w wysokości  2,55 % stałej w całym okresie kredytowania 

lub 

2) stałym w całym okresie kredytowania, którego wysokość wynosi 8,50 %. 

9. 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 
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powyższym, Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych niniejszym 

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

przewidziane w „Regulaminie udzielania kredytów gotówkowych” oraz pozostałych 

regulacjach wewnętrznych Banku.  

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

oprocentowanie kredytu, 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”, w części określonej dla kredytu Nowa Szybka Gotówka. 

§ 3.  

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

2. Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej Banku.   

 

                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Poddębicach 


