
 
 

*niepotrzebne skreślić 

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

 
………………………………………… 
Adres zamieszkania 

 

Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji  

„Lekki kredyt konsolidacyjny – edycja II” 

 

1. Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z treścią „Regulaminu Promocji Lekki kredyt konsolidacyjny – edycja II” 
(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 naruszenia przeze mnie choćby jednego 
z warunków określonych w § 5 Regulaminu Promocji, tracę wszelkie prawa do korzystania z promocyjnych 
warunków, w wyniku czego Bank ma prawo do podwyższenia oprocentowania „Kredytu Konsolidacyjnego” 
zgodnie z obowiązującą aktualnie „Tabelą oprocentowania kredytów w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla 
Klientów Indywidualnych”, bez możliwości ponownego przywrócenia promocyjnych warunków. 

3. Wybieram: Wariant I Promocji/Wariant II Promocji*  

4. Ponadto oświadczam, że:  
a) posiadam w Nadsańskim Banku Spółdzielczym rachunek ROR nr….………………………………………………………        

z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową, z regularnymi wpływami w wysokości min. 
500 zł /lub w dniu …………………… otworzyłem/am rachunek ROR nr …………………………………………………….. z 
dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową oraz deklaruję regularne wpływy w wysokości 
min. 500 zł.* 

b) w dniu ……………. wykupiłem/ lub wykupię polisę ubezpieczeniową na życie w ramach oferty dostępnej 
w  Nadsańskim Banku Spółdzielczym oraz deklaruję opłacanie składek ubezpieczeniowych przez cały 
okres trwania Umowy kredytu gotówkowego „Bezpieczna Gotówka”.  

c) W dniu spłaty kredytu będę/nie będę miał ukończone 65 lat. 
d) Posiadam/ nie posiadam dochodu z umowy o pracę. 
e) Otrzymałem i akceptuję „Regulamin Promocji Lekki kredyt konsolidacyjny – edycja II”. 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                               Podpis Uczestnika Promocji  
                               

Wypełnia pracownik Banku: 

1. Uczestnik Promocji spełnia/nie spełnia* warunki/warunków* Promocji „Lekki kredyt konsolidacyjny – edycja II”. 
2. W ramach Promocji „Lekkiego kredytu konsolidacyjnego – edycja II” Uczestnik Promocji korzysta z: 

(zaznacz właściwe pole „x”) 
□  WARIANT I Promocji 

− prowizja za udzielenie kredytu – 1,59 % 

− OPROCENTOWANIE STAŁE kredytu –  6,59 %  
lub 
□ WARIANT II Promocji 

− prowizja za udzielenie kredytu – 0,99 % 

− OPROCENTOWANIE STAŁE kredytu – 6,29 %  

                                          
                                                                                                                                                              Podpis pracownika Banku, stempel 


