
REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

Pn. „NOWA EKO GOTÓWKA” 

§ 1.  
1. Promocja trwa od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., 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 (zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”), które w okresie 

Promocji złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego w ramach Promocji pn. „Nowa EKO 

Gotówka” (zwany dalej „Kredytem”), oferowanego przez Bank, którego celem są przedsięwzięcia 

określone w ust. 2. 

2. Kredyt przeznaczony jest na co najmniej jeden z poniższych celów: 

1) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych; 

2) zakup i montaż kolektorów słonecznych; 

3) zakup i montaż rekuperacji; 

4) zakup i montaż pomp ciepła; 

5) zakup i montaż kotłów - gazowych i na biomasę; 

6) zakup i montaż elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego; 

7) wymiana stolarki zewnętrznej w budynku mieszkalnym - w tym: okien, okien połaciowych, drzwi 

balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 

8) wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych (garaże w budynkach mieszkalnych); 

9) docieplenie budynku mieszkalnego wraz z przeprowadzeniem prac związanych z wykonaniem 

elewacji; 

10) refinansowanie kosztów poniesionych na cele określone w pkt 1-9 w przypadku, gdy faktura 

potwierdzająca realizację nie przekracza okresu wystawienia 1 roku; 

11) dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowią więcej niż 50% kwoty udzielonego kredytu. 

3. Minimalna wysokość Kredytu wynosi 1 000,00 PLN. 

4. Maksymalna wysokość Kredytu wynosi 60 000,00 PLN z uwzględnieniem zdolności i wiarygodności 

kredytowej oraz formy zabezpieczenia kredytu. 

5. Okres kredytowania wynosi od 1 miesiąca do 120 miesięcy; 

6. Dla klientów posiadających w dniu uruchomienia kredytu rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy: 

1) Bank udzieli Kredytu ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym w wysokości 5,00% w stosunku 

rocznym, stanowiącym sumę stopy referencyjnej Banku (stopa redyskonta weksli w NBP) i stałej marży 

Banku w wysokości 4,89%, z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) Bank w dniu wypłaty kredytu pobierze prowizję w wysokości 1,00% od kwoty udzielonego kredytu. 

7. Klient zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od dnia wypłacenia środków z kredytu gotówkowego 

„Nowa EKO Gotówka” do dostarczenia do Banku dokumentów potwierdzających realizację kredytowych 

celów, o których mowa w ust. 2.  

8. W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 lub likwidacji rachunku 

oszczędnościowo - rozliczeniowego Bank jest uprawniony do podwyższenia marży o 1,85%, która będzie 

obowiązywać w całym pozostałym okresie kredytowania. 

9. Podwyższenie marży, o którym mowa w ust. 8 obowiązywać będzie od pierwszego dnia następnego 

miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Kredytobiorca nie wywiązał się z zobowiązania. 

10. 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 

powyższym, Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, 

musi spełniać warunki udzielenia na jego rzecz kredytu gotówkowego, przewidziane w „Regulaminie 

udzielania kredytów gotówkowych”.  

11. 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”. 

12. Uczestnik Promocji może skorzystać z niniejszej Promocji tylko jeden raz. 

13. Dłużnik Banku z tytułu zabezpieczenia Kredytu powinien posiadać zdolność i wiarygodność kredytową, 

wymaganą przez Bank. 

14. Warunki cenowe kredytu w Promocji pn. „Nowa EKO Gotówka”, w zakresie wskazanym w Regulaminie 

nie podlegają negocjacji oraz wyłączają stosowanie: 
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1) oprocentowania określonego w Tabeli oprocentowania produktów kredytowych; 

2) prowizji określonej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla klientów 

indywidualnych, SKO, PKZP lub Rady Rodziców; 

3) Instrukcji „Zasady ustalania negocjowanego oprocentowania oraz opłat i prowizji”. 

§ 3.  

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

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

 

 

                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego  

           w Poddębicach 


