
 

 

Załącznik nr 1  
 do Uchwały Zarządu Banku nr 01/2021 z dnia 24.11.2021r.  

zmiany Uchwałą Zarządu Banku nr 03/2022 z dnia 26.05.2022r. 
zmiany Uchwałą Zarządu Banku nr 03/2022 z dnia 26.05.2022r. 

 zmiany Uchwałą Zarządu Banku nr 09/2022 z dnia 02.12.2022r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

KREDYT NIEZAWODNY 
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§ 1 
ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pn. KREDYT NIEZAWODNY. 
2. Organizatorem promocji jest Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy 

ul. Kopernika 28, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151783, 
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 581-000-62-09, numer REGON 000495935, zwany dalej 
Bankiem. 

3. 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"). Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej 
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dostępnej w placówkach banku oraz na stronie 
internetowej www.powislanski.pl.  

4. Promocja trwa od 01.12.2021r. – 31.03.2023r. 
5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w trakcie jej trwania oraz zakończenia promocji przed 

terminem jej obowiązywania określonym w §1 ust 4 z zachowaniem praw nabytych przez uczestnika promocji. 
 

§ 2 
 ZASADY PROMOCJI 

1. Minimalna wysokość kredytu wynosi 2.000,00zł, a maksymalna wysokość kredytu wynosi 30.000,00zł z  
możliwością zwiększenia jej o składkę ubezpieczenia oraz koszt prowizji, na wniosek Klienta. 

2. Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy.  
3. Kredyt udzielany jest w złotych polskich.  
4. Oprocentowanie kredytu wg. stałej stopy procentowej w wysokości 8,20% w skali roku z zastrzeżeniem punktu 

nr 6-8. 
5. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 4%.  
6. Promocja KREDYT NIEZAWODNY oferowana jest łącznie z ubezpieczeniem „Życie Komfort” oferowanym 

przez Bank w ramach współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
7. Zakres ubezpieczenia o którym mowa w ust. 6 zależny jest od statusu zatrudnienia kredytobiorcy: 

a. Dla osób świadczących pracę zawodową lub wykonujących działalność zarobkową zakres 
ubezpieczenia zawiera /do wyboru/:  wariant ryzyka obejmujący śmierć ubezpieczonego, trwałą i 
całkowitą niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz trwałą i całkowitą 
niezdolność do pracy w następstwie choroby (pakiet 2) lub wariant ryzyka obejmujący powyższe oraz 
dodatkowo poważne zachorowanie ubezpieczonego (pakiet 3). 

b. Dla pozostałych osób w tym emeryt/rencista – zakres ubezpieczenia zawiera wariant obejmujący 
ryzyko śmierci ubezpieczonego (pakiet 1). 

8. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej o której mowa w pkt 6 w okresie korzystania z kredytu złożona w 
drodze pisemnego oświadczenia uczestnika, upoważnia Bank do podwyższenia oprocentowania kredytu o  
1 p.p. jednak nie więcej niż maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania kredytów konsumpcyjnych  
obowiązującą na dzień dokonania zmiany.  

9. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ,,Życ ie 
Komfort’’ oraz Karcie produktu ubezpieczeniowego. 

10. Umowa ubezpieczenia na życie może zostać zawarta w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, pod 
warunkiem zaakceptowania przez Bank warunków ochrony ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy 
kredytu, przy czym Uczestnik, który zawarł umowę z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym nie może 
skorzystać z warunków promocji, tzn. oprocentowanie kredytu o którym mowa w pkt 4 zostanie podwyższone 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8, prowizja za udzielenie kredytu, o której mowa w pkt. 5 zostanie 
podwyższona o 2 p.p. i będzie wynosić 6%. 

11. Kredytobiorca posiada możliwość wyboru kredytu bez ochrony ubezpieczeniowej wówczas oprocentowanie 
kredytu o którym mowa w pkt. 4 podwyższa się zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8, a prowizja za udzielenie 
kredytu wynosi 6%. 

12. Zmiana oprocentowania o której mowa w pkt 8 obowiązuje od dnia rezygnacji z ubezpieczenia o którym mowa 
w pkt 6 do końca trwania Umowy kredytowej. Bank zobowiązuje się przekazać nowy harmonogram spłat z 
uwzględnieniem zmienionego oprocentowania. 

13. Promocja dopuszcza tzw. wakacje kredytowe tj. możliwość odłożenia spłaty jednej raty kapitałowo-odsetkowej 
kredytu, z której Uczestnik może skorzystać raz w roku kalendarzowym po upływie przynajmniej 3 miesięcy 
trwania Umowy kredytu pod warunkiem jego bieżącej i terminowej spłaty oraz złożenia stosownego pisemnego 
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wniosku w placówce Banku nie później niż na 7 dni przed terminem spłaty raty i uzyskania pisemnej zgody 
Banku. 

14.  W przypadku wyrażenia przez Bank zgody na ,,wakacje kredytowe’’ okres spłaty pozostaje bez zmian, a 
wysokość kolejnych rat ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Na tej podstawie Uczestnik otrzyma od Banku 
nowy harmonogram spłat kredytu. Za zmianę harmonogramu spłat kredytu Bank nie pobiera opłaty.    

15. Promocja zwalnia z opłat przygotowawczych określonych w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów 
indywidualnych. 

§ 3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie promocji złożą wniosek o udzielenie 
kredytu gotówkowego oferowanego przez Bank.  

2. Warunkiem skorzystania z promocyjnych zasad udzielania kredytu jest złożenie kompletnego wniosku 
kredytowego oraz posiadanie zdolności kredytowej określanej zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank. 

   
§ 4 

REKLAMACJE 
1. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również 

szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć: 
a) na piśmie  - w każdej placówce bankowej obsługującej klientów lub pocztą na adres Powiślański Bank 

Spółdzielczy w Kwidzynie,82 - 500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28. 
b) ustnie – telefonicznie pod numer 55 2614530 lub osobiście w każdej placówce bankowej obsługującej 

klientów 
c) w formie elektronicznej – dla osób korzystających z bankowości elektronicznej PBS w Kwidzynie (Internet 

banking, Internet banking dla firm) w zakładce ,,Inne> Poczta> Wiadomości” 
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostaje powiadomiony niezwłocznie w formie pisemnej, 

jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Banku. W przypadku, gdy 
rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje 
o tym Uczestnika, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie 
może być dłuższy niż 60 dni od daty złożenia reklamacji. Decyzja Banku jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza 
to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

3.  Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.powislanski.pl.    
4. Klienci korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych z 

Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów.  
5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów 

decydować będzie data stempla pocztowego.  
6. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy promocyjnego kredytu gotówkowego KREDYT 

NIEZAWODNY na warunkach niniejszej Promocji, dołączony do Wniosku o kredyt niniejszy Regulamin 
stanowi integralną część tej umowy. 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku. 
2. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie postanowienia umów kredytowych, 
3. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki Regulaminu Promocji 

KREDYT NIEZAWODNY. 
4. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu 

zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1.  
 

§ 6 
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień niniejszego Regulaminu Promocji i w przypadku 
niedopełnienia oraz nieprzestrzegania warunków Promocji, wyrażam zgodę na zastosowanie przez Bank 
oprocentowania kredytu o którym mowa w §2 ust. 8  Regulaminu. 

 
 
 
 
Uczestnik/Uczestnicy Bank 
 
…………………………….. …………………………….. 
Uczestnik/Uczestnicy 
 Bank 
Data……………………………… 
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