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Regulamin Promocji „Lekki kredyt konsolidacyjny– edycja III”  

 

§1. 
Organizator 

1. Organizatorem Promocji „Lekki kredyt konsolidacyjny– edycja III” 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 .  
Czas trwania Promocji 

1. Promocja obowiązuje od 15.06.2021 r. do dnia jej odwołania, przy czym informacja o zakończeniu 
Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl.  

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 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy spełniają 
łącznie wszystkie poniższe warunki:  

1) mają ukończone 18 lat; 
2) złożą w placówce Banku, w okresie trwania Promocji, wniosek o udzielenie „Kredytu konsolidacyjnego 

gotówkowego”; 
3) posiadają zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank; 
4) na dzień zakończenia spłaty kredytu nie będą mieć więcej niż 70 lat; 
5) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji 

postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do posiadania produktów, o których mowa §4 pkt.2 w całym okresie 

trwania umowy o kredyt.  
3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi i promocjami Banku.  

 
§ 4 .  

Zasady Promocji 
1. Warunki Promocji „Lekkiego kredytu konsolidacyjnego – edycja III”: 

1) Maksymalna wysokość kredytu - 80 000 PLN; 

2) Maksymalny okres kredytowania - 96 miesięcy; 

3) Oprocentowanie stałe – 6,59 %;  

4) Prowizję – 0 %1 lub 1,59 %; 

2. W celu uzyskania promocyjnych warunków „Lekkiego kredytu konsolidacyjnego – edycja III” Uczestnik 

Promocji posiada lub deklaruje posiadanie: 

a) Ubezpieczenia na życie – „Życie Komfort w Pakiecie I” w ramach oferty dostępnej w Nadsańskim 
Banku Spółdzielczym; 

b) Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR2 dostępny w ofercie Nadsańskiego Banku 
Spółdzielczego, z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową, z regularnymi 
wpływami w wysokości min. 500 zł; 

c) Zgód marketingowych i zgodę na elektroniczny kanał komunikacji. 
d) Uczestnik Promocji na dzień zakończenia kredytu nie może mieć więcej niż 70 lat; 

3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków Promocji, o których mowa w Regulaminie, tj.: 
zamknięcia konta ROR, braku aktywacji karty debetowej, rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia na 
życie w ramach oferty dostępnej w Banku, rezygnację z elektronicznych kanałów komunikacji, Bank 
podwyższa wysokość oprocentowania „Kredytu konsolidacyjnego gotówkowego” udzielonego w Promocji 
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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.  

4. Podwyższona marża obowiązywać będzie począwszy od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji złoży rezygnacje z posiadania produktów,  o których mowa w §4. 

5. Podwyższenie marży nie stanowi zmiany umowy kredytowej i nie wymaga aneksu do umowy. Bank 
poinformuje Uczestnika Promocji o zmianie marży za pośrednictwem wybranego przez uczestnika Promocji 
kanału komunikacji.  

6. Warunkiem udzielenia Produktu kredytowego przez Bank jest pozytywna ocena zdolności kredytowej 
Uczestnika Promocji.  

7. Niezależnie od warunków Promocji określonych niniejszym Regulaminem, w zakresie składania przez 
Uczestników Promocji wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego oraz zasad, trybu ich udzielania                   
i spłaty, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu „Kredytu konsolidacyjnego gotówkowego”.  

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

§ 5 .  
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.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do reklamacji związanych z Promocją stosuje się 
postanowienia Rozdziału 10 Regulaminu kredytu „Kredytu konsolidacyjnego gotówkowego”. 

5. 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.  
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2021 r. 
2. 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;  

3. Bank powiadomi o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl.  
4. Regulamin Promocji „Lekki kredyt konsolidacyjny– edycja III” oraz Regulaminu  „Kredytu konsolidacyjnego 

gotówkowego” dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl. 
5. 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”). 

 
 
 
 

 
 

 
1 Kredyt w Promocji przeznaczony na konsolidację co najmniej jednego zobowiązania spłacanego w innym banku. 
2 Z wyłączeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego PRP. 


