
 

 

 
REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO 

„0% prowizji” 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udzielania kredytu gotówkowego w 

promocji pod nazwą „0% prowizji” 
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Pułtusku z siedzibą w Pułtusku, 

ul. Kościuszki 1, kod pocztowy: 06-100, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w 
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000110091, NIP 568-000-10-69, REGON 000509100, (dalej jako „Bank”). 

  
§ 2 

1. Promocją zostają objęte nowo udzielane kredyty gotówkowe. 
2. Wnioski o kredyt udzielony w promocji przyjmowane będą w okresie od 11 stycznia 

2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. włącznie. Za datę wpływu uznaje się datę rejestracji 
wniosku. 

3. Kredyty objęte promocją mogą być udzielone maksymalnie do kwoty 50 000,00 zł, 
przy maksymalnym okresie kredytowania 60 miesięcy. 

4. Kredyt gotówkowy objęty promocją może być udzielony osobie fizycznej, która: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,  
2) jest posiadaczem (lub współposiadaczem) rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego z dostępem do bankowości internetowej oraz kartą płatniczą 
(Rachunek dla Młodych/Rachunek dla Aktywnych/Rachunek 60 Plus w Banku), 
lub otworzy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z dostępem do 
bankowości internetowej oraz kartą płatniczą najpóźniej wraz z wnioskiem 
kredytowym, 

3) posiada zdolność kredytową i spełnia wymogi formalne dla kredytu, 
4) przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez Bank. 

 
§ 3 

1. Dla kredytów gotówkowych w promocji pod nazwą „Prowizja 0%” stosuje się 
oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania zgodne z Tabelą 
oprocentowania obowiązującą w Banku. 



 

 

2. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu dla kredytów udzielanych w promocji 
ustala się na poziomie 0%. 

3. W trakcie trwania promocji Bank może wprowadzić zmiany do niniejszego 
Regulaminu, z możliwością jej odwołania lub zmiany warunków promocji. 

4. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma 
zastosowanie Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku 
Spółdzielczym w Pułtusku. 

 
§ 4 

RRSO kredytu dla reprezentatywnego przykładu na dzień 10.01.2023 r. wynosi 10,46%. 
Całkowita kwota kredytu 40 000,00 zł okres kredytowania 60 miesięcy: 59 
miesięcznych raty równych w wysokości 850,78 zł, ostatnia rata w wysokości 772,61 zł 
oprocentowanie stałe 9,99% w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 0%. Na 
całkowity koszt kredytu w wysokości 10 968,63 zł składają się: odsetki 10 968,63 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty wynosi 50 968,63 zł. Koszt ubezpieczenia na życie 
Kredytobiorcy - nie wliczony do RRSO. Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest 
od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty i ma 
charakter wyłącznie informacyjny. 
 
Regulamin obowiązuje od 11 stycznia 2023 r. 


