
  
 
 

 

Regulamin Promocji „EKO Dom – edycja III” 

 

§1 
Organizator 

 
1. Organizatorem Promocji „EKO Dom - edycja III”, zwanej dalej Promocją jest Nadsański Bank 

Spółdzielczy, zwanym dalej Bankiem 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, 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 
Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja „EKO Dom - edycja III” dotyczy „Kredytu EKO”. 
2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.471). 

             §3 
               Czas trwania Promocji 

 
1. Promocja trwa od 01.03.2021 r. do odwołania.  
2. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji lub zmiany zasad Promocji 

w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania, z 
zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji. 

    §4 
      Zasady Promocji 

 
1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem Promocji, która 

spełnia łącznie następujące warunki Promocji:  
1) ma ukończone 18 lat życia; 
2) złoży wniosek o udzielenie „Kredytu EKO”; 
3) złoży „Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji EKO Dom - edycja III”; 
4) przeznaczy minimum 60 % kwoty kredytu na cele ekologiczne określone w §5; 
5) posiada zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank. 

§5 
Warunki Promocji 

 
1. W celu uzyskania promocyjnej warunków kredytu „EKO Dom - edycja III” Uczestnik 

Promocji posiada lub deklaruje spełnienie dodatkowych warunków Promocji, 
określonych w ust. 4. 
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2. Kredyt może być przeznaczony na spłatę kredytów z tytułu  zakupu towarów i 
urządzeń ekologicznych zaciągniętych w innych bankach, po okazaniu faktury lub 
umowy z wykonawcą określającej wartość zakupu i/lub montażu urządzeń i instalacji 
opisanych w ust. 3. oraz po spełnieniu dodatkowych warunków Promocji określonych 
w ust. 4. 

3. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii:  
1) zakup i/lub montaż instalacji:  

a) kolektory słoneczne,  
b) ogniwa fotowoltaiczne, 
c) pompy ciepła,  
d) przydomowe wiatraki,  
e) wentylacja z odzyskiem ciepła,  
f) przydomowe elektrownie wodne,  
g) urządzenia, które korzystają z biomasy, 

2) domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych, 
3) systemy odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód, 
4) przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

4. Szczegółowe Warunki Promocji: 
1) Okres kredytowania – 8 lat; 
2) Maksymalna kwota kredytu – 50 000 PLN; 
3) Oprocentowanie zmienne  – WIBOR 3M + marża 4,29 %; 
4) Prowizja – 3,50 %; 
5) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR1 dostępny w ofercie Nadsańskiego 

Banku Spółdzielczego, z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową,                   
z regularnymi wpływami w wysokości min. 500 zł; 

6) Zgody marketingowe i zgodę na elektroniczny kanał komunikacji. 
5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika warunku Promocji, o którym mowa w ust. 4 

pkt. 5) Bank podwyższa wysokość oprocentowania „Kredytu EKO” udzielonego w 
Promocji do wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą „Tabelą oprocentowania 
kredytów w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla Klientów Indywidualnych”. Bank 
dokonuje wówczas podwyższenia oprocentowania bez możliwości ponownego 
przywrócenia promocyjnych warunków cenowych.  

6. Uczestnicy korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania 
postanowień umów zawartych z Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla 
poszczególnych produktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 z wyłączeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego SANBank.   
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§6 

Reklamacje 
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją mogą być zgłaszane pocztą tradycyjną na 
adres korespondencyjny Banku: 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 56 c; telefonicznie, 
faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej 
Banku); pisemnie lub ustnie w placówce Banku. 

2. Zgłaszane reklamacje powinny 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.  

 
§7 

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  01.03.2021 r. 
4. Niezależnie od warunków Promocji określonych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie 

odpowiednio postanowienia „Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów 
hipotecznych w Nadsańskim Banku Spółdzielczym”, „Regulamin otwierania i prowadzenia 
przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków bankowych w złotych i w walutach 
wymienialnych dla osób fizycznych”. 

5. „Regulamin Promocji EKO Dom - edycja III”, „Regulamin Kredytu EKO”, „Regulamin otwierania 
i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków bankowych w złotych i w 
walutach wymienialnych dla osób fizycznych” dostępne są we wszystkich placówkach Banku 
oraz na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl. 

 

 

 

  


