Regulamin promocji
„Wiosenny kredyt gotówkowy”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji kredytu konsumenckiego gotówkowego pod nazwą
„Wiosenny kredyt gotówkowy”, zwanej dalej „promocją”.
2. Organizatorem promocji jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, z siedzibą ul. Dworcowa 9,
62-050 Mosina, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000063779, REGON 000505912, NIP 777-00-06-456.
§2
Definicje
1. Bank – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie;
2. Klient indywidualny/klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
ubiega się o udzielenie kredytu konsumenckiego gotówkowego;
3. Regulamin promocji – niniejszy regulamin promocji;
4. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich – obowiązujący w Banku regulamin udzielania kredytów
konsumenckich;
5. Uczestnik promocji – klient indywidualny, który spełnił warunki regulaminu promocji i przystąpił do
promocji;
6. Umowa kredytu gotówkowego – umowa o kredyt konsumencki gotówkowy.
§3
Okres i miejsce Promocji
1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r.
2. Promocja jest dostępna we wszystkich placówkach Banku.
§4
Uczestnictwo w Promocji
Uczestnikiem promocji może być każdy klient, który spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie obowiązywania promocji złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
o udzielenie kredytu konsumenckiego gotówkowego;
2) spełnia wymogi stawiane klientom ubiegającym się o kredyt konsumencki gotówkowy: posiada
zdolność kredytową zgodnie z zasadami określonymi przez Bank, ustanowi zabezpieczenie spłaty
kredytu akceptowane przez Bank oraz spełnia wymagania formalne stawiane przez Bank określone
w regulaminie udzielania kredytów konsumenckich;
3) zawrze umowę kredytu gotówkowego.
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§5
Zasady Promocji
1. Każdy uczestnik promocji spełniający warunki promocji określone w §4, uprawniony jest do zawarcia
umowy kredytu konsumenckiego gotówkowego z następującym nominalnym oprocentowaniem
kredytu:
1) dla okresu kredytowania do 6 miesięcy: stała stopa procentowa w wysokości 5,90% w stosunku
rocznym;
2) dla okresu kredytowania powyżej 6 miesięcy do 36 miesięcy: stała stopa procentowa w wysokości
7,90% w stosunku rocznym;
3) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy: zmienna stopa procentowa
w stosunku rocznym, stanowiąca sumę stawki bazowej i stałej marży Banku, przy czym:
a) stawką bazową jest stopa WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku
poprzedzającego rok naliczania odsetek, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę
wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych, zmiana wysokości
oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego,
b) stała marża Banku wynosi 6,66 p.p.
2. Prowizje i opłaty związane z kredytem gotówkowym udzielonym w ramach promocji, o której mowa
w § 1 naliczane i pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą prowizji i opłat za czynności
i usługi bankowe.
§6
Reklamacje, skargi i wnioski
1.
2.

Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji, skargi lub wniosku.
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków określone są w „Regulaminie
udzielania kredytów konsumenckich”, stanowiącym załącznik do umowy kredytu gotówkowego.
§7
Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami)
jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, z siedzibą ul. Dworcowa 9, 62-050 Mosina, który
zbiera przekazane dane osobowe uczestników promocji na zasadzie dobrowolności i będzie je
przetwarzał w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji promocji.
2. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnictwo w promocji, a tym samym podanie danych osobowych w celu realizacji promocji jest
dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w promocji.
4. Udział w promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie promocji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji zastosowanie mają postanowienia
zawarte w regulaminie udzielania kredytów konsumenckich, umowie kredytu gotówkowego oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
…………………………….………………………
(data, podpis Uczestnika promocji)
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