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Regulamin Promocja „Dla Biznesu - Na Jubileusz”  

 
§1. 

Organizator 
1. Organizatorem Promocji „Dla Biznesu - Na Jubileusz”, zwanej dalej Promocją, jest Nadsański Bank 

Spółdzielczy z siedzibą przy ulicy Okulickiego 56 c, 37-450 Stalowa Wola, wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000077552, NIP 865-00-12-762, Regon 000507621, zwany dalej 
Bankiem.    

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z art. 13 ust. 1-2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej „RODO”). 

 
§2. 

Czas trwania Promocji 
1. Promocja obowiązuje od 04.07.2022 r. do 30.09.2022 r.  
2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji będzie brana pod uwagę data złożenia w Banku wniosku o udzielenie 

kredytu w okresie jej obowiązywania.  
 

§ 3.  
Uczestnictwo w Promocji 

Promocja przeznaczona jest dla Klientów  instytucjonalnych rozumianych jako osoba fizyczna prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarczą , osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, 
której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, z 
wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwana  dalej Uczestnikiem 
Promocji. 

 § 4 .  
Zasady Promocji 

 
 
1. Ustala się następujące zasady Promocji: 

1.1. dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych do kwoty 200 000 zł z okresem spłaty do 36 miesięcy:  
1) Uczestnik Promocji, który  został określony w § 3, musi spełnić dodatkowe warunki:  

- dotychczasowy klient Banku, z którym Bank zawarł umowę kredytu lub inna umowę oraz 
w   okresie ostatnich 3 miesięcy nie korzystał z oferty kredytowej Banku objętej 
promocja w zakresie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu rewolwingowego  

- nowy klient, który nie zawierał umowy kredytu lub innej umowy z Bankiem oraz  
prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 -miesięcy 

2) warunki promocyjne: 
a) prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0 zł 
b) prowizja za udzielenie kredytu – 0 zł 
c) zabezpieczenia w przypadku transakcji przy klasie ryzyka: 

- ryzyka A-I – gwarancja BGK i weksel w wystawienia Kredytobiorcy 
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- A-II, A-III – gwarancja BGK i weksel z wystawienia Kredytobiorcy oraz rzeczowe 
zabezpieczenie z zachowaniem wskaźnika skorygowanej wartości 
zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, ze do czasu prawomocnego ustanowienia 
zabezpieczenia w formie zastawu lub hipoteki na nieruchomości Bank nie będzie 
pobierał podwyższonej marży 

1.2.  dla kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym w 
tym kredyt o nazwie Kredytowa Linia Hipoteczna, kredyty inwestycyjne od kwoty 200 001 zł do 
1 000 000 zł,  z okresem spłaty do 60 miesięcy: 
1) Uczestnik Promocji został określony w § 3 
2) warunki promocyjne: 

a) prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytu – 0 zł 
b) prowizja za udzielenie kredytu – 0,6% 
c) zabezpieczeniem transakcji jest gwarancja BGK i weksel z wystawienia Kredytobiorcy oraz inne 

rzeczowe zabezpieczenie z zachowaniem wskaźnika skorygowanej wartości zabezpieczenia z 
zastrzeżeniem, ze do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu 
lub hipoteki na nieruchomości Bank nie bezie pobierał podwyższonej marży. 

5. Warunkiem udzielenia produktu kredytowego w ramach Promocji  przez Bank jest pozytywna ocena 
zdolności kredytowej Uczestnika Promocji.  

6. Niezależnie od warunków Promocji określonych niniejszym Regulaminem, w zakresie składania przez 
Uczestników Promocji wniosków o udzielenie kredytu  oraz zasad, trybu ich udzielania i spłaty, mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w Nadsańskim Banku 
Spółdzielczym. 

7. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego przez Uczestnika 
Promocji wniosku o udzielenie kredytu.  

§ 4.  
Reklamacje 

1. Wszelką korespondencję do Banku, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej placówki 
Banku lub Centrali Banku (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku). 

2. Korespondencja, która dotyczy zgłoszenia reklamacyjnego powinna zawierać dokładny opis i powód 
reklamacji, imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz telefon kontaktowy. 

3. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu oraz udziela odpowiedzi, w terminie 30 dni od 
dnia jej otrzymania.  

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do reklamacji związanych z Promocją stosuje się 
postanowienia § 22 Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w Nadsańskim Banku 
Spółdzielczym. 

4. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika Promocji, o dotrzymaniu wszelkich 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego lub data złożenia pisma w placówce Banku.  

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1. Przyjęcie Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2022 r. 
4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym zamknięcia Promocji, w szczególności 

wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących 
funkcjonowania  banków, w zakresie w jakim odnoszą się do postanowień Regulaminu;  

5. Bank powiadomi o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl.  
6. Regulamin Promocji dostępny  jest  w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 

www.sanbank.pl. 
 


