
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 …………………………..…………………………..                                                               .............………………., ……........ 
Nazwisko i imię Uczestnika Promocji                                      miejscowość, data 

 
………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji  
„Nasz Dom z Bonusem EKO – edycja III” 

1. Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z treścią „Regulaminu Promocji Nasz Dom z Bonusem EKO – edycja III” (dalej Regulamin), 
organizowanej przez Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ulicy Okulickiego 56C, 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, (dalej Bankiem), oświadczam, 
że akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, iż jestem świadomy i wyrażam zgodę, że w przypadku niedopełnienia oraz nieprzestrzegania warunków Promocji 
Nasz Dom z Bonusem EKO – edycja III, Bank podwyższy marżę Kredytu „Nasz Dom” o 1p.p., bez konieczności sporządzania 
aneksu do zawartej Umowy Kredytu. 

3. Ponadto oświadczam, że:  
a) posiadam w Nadsańskim Banku Spółdzielczym rachunek ROR1 nr …………………………………………………………………………………,  z 

dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową, na który regularnie wpływa moje wynagrodzenie za 
pracę/emeryturę/rentę/inne ………………………………. /lub w dniu ………………….…………………… otworzyłem/am rachunek  
ROR1 nr………………… ………………………………………… z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową oraz deklaruję 
regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę/emeryturę/rentę/inne…………………………………………………………….………* 

b) posiadam w Nadsańskim Banku Spółdzielczym limit w ROR w kwiecie równej lub większej 1 000 zł lub w dniu 
……………………………………………………………………………..uruchomiłem/am limit w ROR w kwocie równej lub większej 1 000 zł*.  

c) w dniu …..……………. wykupiłem/ lub po nabyciu prawa własności nieruchomości wykupię* polisę ubezpieczeniową 
nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z OC w życiu prywatnym w zakładzie ubezpieczeń w ramach 
oferty dostępnej w Nadsańskim Banku Spółdzielczym / lub po zakończeniu aktualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości 
będę kontynuować ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z OC w życiu prywatnym w 
zakładzie ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Nadsańskim Banku Spółdzielczym oraz deklaruję opłacanie składek 
ubezpieczeniowych przez cały okres trwania Umowy kredytu mieszkaniowego „Nasz Dom”. 

d) wykupię polisę ubezpieczeniową na życie w zakładzie ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Nadsańskim Banku 
Spółdzielczym oraz deklaruję opłacanie składek ubezpieczeniowych przez cały okres trwania Umowy kredytu 
mieszkaniowego „Nasz Dom”. 

4. Kredyt przeznaczę na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 
5. W przypadku skorzystania z Bonusu EKO zobowiązuję się dostarczyć do Banku zaświadczenie potwierdzające energetyczny 

charakter inwestycji.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis Uczestnika/Uczestników Promocji 

                                
Wypełnia pracownik Banku: 

1. Uczestnik Promocji spełnia/nie spełnia* warunki/warunków* Promocji „Nasz Dom z Bonusem EKO-edycja III”. 
2. Uczestnik Promocji korzysta/nie korzysta* z Bonusu EKO 0 % przez pierwsze 6 miesięcy kredytowania. 
3. W ramach Promocji „Nasz Dom z Bonusem EKO - edycja III” Uczestnik Promocji wyraża zgodę na następujące warunki kredytowe: 

− marża kredytu – ………………………………………...%  
− prowizja za udzielenie kredytu …………………..% 

 

                                               
 
                                                                                                                                                                           Podpis pracownika Banku, stempel 


