
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Kredytu Bezpieczna Gotówka w promocji pod nazwą 
„Kredyt urodzinowy” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczytno, marzec 2023r. 
 

 



ORGANIZATOR ORAZ CEL 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady i warunki udzielania kredytu Bezpieczna Gotówka w promocji pod nazwą „Kredyt urodzinowy” w ramach 
promocji „Urodzinowy miesiąc promocji”, zwanego dalej Kredytem. 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno zwany dalej Bankiem. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
§ 2 

1. Z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, w okresie 30 
dni kalendarzowych od dnia, w którym przypadają ich urodziny. W przypadku złożenia wniosku o kredyt przez więcej niż jednego 
wnioskodawcę wystarczy, że jeden z nich obchodzi urodziny. 

2. Klienci chcący skorzystać z promocji, muszą spełnić łącznie następujące warunki: 
1) złożyć w Banku wniosek o Kredyt, zgodnie z „Regulaminem kredytu Bezpieczna Gotówka” obowiązującego w Banku, wraz z 

dokumentami niezbędnymi do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej,  
2) posiadać zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach kreślonych w Umowie kredytu, 
3) otrzymać pozytywną decyzję kredytową, 
4) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, 
5) udzielić Bankowi zgód marketingowych na wykorzystanie przez Bank podanych danych teleadresowych w celu marketingu 

bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms) oraz na przesyłanie informacji handlowej 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – 
o ile nie wyrazili ich wcześniej, 

6) posiadać lub założyć rachunek osobisty w PLN w Banku Spółdzielczym w Szczytnie. 
3. Warunki wskazane w ust. 2 pkt 1 - 5 dotyczą wszystkich współwnioskodawców. 

 
ZASADY PROMOCJI 

§ 3 
1. Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
2. Za datę wpływu wniosku o Kredyt uznaje się datę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków w okresie trwania promocji, z 

zastrzeżeniem, że osoby obchodzące urodziny w grudniu 2023 r., mogą składać wnioski kredytowe również w styczniu 2024 r. pod 
warunkiem, że nie minęło 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym przypadają ich urodziny. 

3. Kredyty objęte promocją mogą być udzielone maksymalnie do kwoty 25 000 PLN w stosunku do jednego Kredytobiorcy, przy 
maksymalnym okresie kredytowania 36 miesięcy. 

4. Oprocentowanie Kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania. 
5. Wysokość oprocentowania dla Uczestników promocji, którzy złożą w Banku wniosek o Kredyt wynosi odpowiednio: 

a) w przypadku kredytów z ubezpieczeniem – 9,90 %, 

b) w przypadku kredytów z innym zabezpieczeniem – 10,40 %. 

6. Wysokość prowizji za udzielenie Kredytu - 0%. 

7. Wszelkie inne niż prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego oraz oprocentowanie kredytu gotówkowego, opłaty i prowizje związane 

z uzyskaniem i korzystaniem z kredytu gotówkowego, będą naliczane i pobierane na zasadach określonych w umowie kredytu 

gotówkowego zawartej z Bankiem przez Uczestnika promocji, Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym 

w Szczytnie i Taryfie opłat i prowizji bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie. 

8. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego. 

9. W przypadku gdy, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji, nie zostanie zawarta umowa o kredyt gotówkowy w terminie 30 dni 

od wydania decyzji kredytowej przez Bank, nie obowiązują warunki Promocji. Kredyt gotówkowy, przyznany po upływie tego terminu, na 

skutek ponownego złożenia wniosku, zostanie udzielony na warunkach obowiązujących w Banku w dniu ponownego złożenia wniosku, 

określonych w aktualnie obowiązujących w Banku: Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie i 

Taryfie opłat i prowizji bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie chyba, że ponowny wniosek o kredyt 

gotówkowy zostanie złożony w okresie trwania promocji, wtedy zostanie objęty warunkami promocji. 

10. W/w promocja w żaden sposób nie zmienia zasad udzielania kredytów opisanych w obowiązujących przepisach Banku. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 4 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych do celów Promocji jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie z siedzibą przy ul. 

Łomżyńskiej 20, 12-100 Szczytno. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: centrala@bsszczytno.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Uczestnik może kontaktować 
się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: rodo@bsszczytno.pl lub pisemnie na adres 
naszej siedziby wskazany powyżej. 

2. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji oraz w celu 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji. 

3. Z pełną informacją Administratora danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Banku www.bsszczytno.pl. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bszczytno.pl. 

2. Każdy z uczestników Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

mailto:rodo@bsszczytno.pl


3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym związanych z wydłużeniem lub skróceniem promocji. 

Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie „Regulamin kredytu Bezpieczna Gotówka” oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla Bezpiecznej Gotówki w promocji 

pod nazwą Kredyt urodzinowy udzielonego w ramach Promocji „Urodzinowy miesiąc promocji”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

(RRSO) kredytu dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,72%. Całkowita kwota kredytu 5 430,00 zł okres kredytowania 20 miesięcy (20 

równych rat miesięcznych) oprocentowanie stałe 9,90% w skali roku dla oferty z ubezpieczeniem na życie, prowizja za udzielenie kredytu 0%. 

Rata kredytu wynosi 295,63 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 581,43 zł składają się: odsetki 482,61 zł i ubezpieczenie 98,83 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 6 011,43 zł. Kalkulacja na dzień 20.03.2023 r. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI 
§ 6 

 
Zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Kredytu Bezpieczna Gotówka w promocji pod nazwą „Kredyt urodzinowy”. 

       

…………………………………………………………………………. 

Podpis Klienta 


