
Regulamin promocji „Inwestuj u siebie ”  
 

§1 
Organizator Promocji 
Organizatorem Promocji „Inwestuj u siebie ” (zwana dalej „Promocją”) jest Bank Spółdzielczy  
w Sandomierzu,  zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”. 
 

§2 
 

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 
1. W ramach Promocji każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 3 poniżej, może 
zawrzeć Umowę o Kredyt na warunkach określonych w ust. 4. 
2. Promocja ma na celu propagowanie przez Bank sprzedaży Kredytów hipotecznych, gotówkowych 
EKO oraz inwestycyjnych dla klientów instytucjonalnych, których celem jest przeprowadzenie 
inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, budowie lub rozbudowie budynków i budowli , 
zakupie maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych inwestycji rolniczych np. systemów nawadniających, 
konstrukcji wsporczych itp. na statutowym terenie działania Banku (powiaty: sandomierski, opatowski, 
staszowski, stalowowolski, tarnobrzeski i kraśnicki). 
3. Uczestnikiem Promocji może być Klient, który spełni łącznie następujące warunki: 
1) będący posiadaczem Rachunku; 
2) złoży w Okresie Promocji, wniosek kredytowy w placówce Banku, 
3) przystąpi do Promocji poprzez akceptację Regulaminu w dniu złożenia wniosku; 
4) uzyska pozytywną decyzję kredytową; 
5) zawrze z Bankiem umowę o Kredyt hipoteczny, gotówkowy EKO lub inwestycyjny; 
4. Kredyt zawierany w ramach Promocji może zostać udzielony z : 
1) obniżoną marżą do 0,5 p.p obowiązującą przez okres pierwszych 24 m-cy,  
2) obniżoną prowizją za udzielenie do 0%. 
O wysokości zastosowanej marży oraz prowizji za udzielenie kredytu decyduje Zarząd Banku  
w decyzji kredytowej  po analizie wniosku. Wysokość promocyjnej marży oraz prowizji będzie 
uzależniona od rodzaju oraz wnioskowanej kwoty kredytu.1  
5. Pozostałe warunki Umowy o Kredyt zawieranej w Promocji są standardowe, zgodne z aktualnie 
obowiązującą ofertą Banku. 
6. W ramach Promocji Uczestnik może zawrzeć tylko jedną Umowę o Kredyt inwestycyjny i jedną  
o kredyt hipoteczny bez względu na liczbę posiadanych w Banku Rachunków. 
7. W przypadku podwyższenia kwoty Kredytu na wniosek Uczestnika na podstawie aneksu do Umowy 
o Kredyt warunki Promocji nie przestają obowiązywać. 
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Promocji, w tym odstąpienia od Promocji, Bank 
nalicza od kwoty wykorzystanego Kredytu odsetki w wysokości zastrzeżonego w Umowie o Kredyt 
oprocentowania obowiązującego po 24 m-cznym okresie obniżenia marży od dnia następnego po dniu 
rezygnacji z Promocji przez Uczestnika. 
9. Warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie nie łączą się z warunkami innych promocji 
lub ofert specjalnych organizowanych przez Bank dla Kredytu, chyba, że wyraźnie zastrzeżono 
inaczej. 
10. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne. 
 

§3 

 
Reklamacje 
1. Uczestnik może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez 
Bank oraz Promocji. 
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku 
albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku, ustnie osobiście do protokołu w Oddziale 
3. Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Uczestnikowi 
odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,  
4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje 

 
1 Dla kredytów inwestycyjnych i hipotecznych w kwotach : 
-do 255.550,00 zł obniżona marża 1 p.p przez okres 24 m-cy i prowizja na poziomie 1% 
-powyżej 255.550,00 zł marża 0,5 p.p przez okres 24 m-cy i prowizja na poziomie od 0 do 1%, 
Dla kredytów gotówkowych EKO marża 2p.p przez okres 24 m-cy i prowizja 1% 



przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi  
w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Kredytobiorcy wyjaśnia przyczynę 
opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa 
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
5. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Kredytobiorcy wynikających z przepisów 
prawa właściwego dla Umowy. 
 

 
§5 

 
Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik przystępuje do Promocji w dniu złożenia Wniosku o kredyt. 
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Banku, w oddziałach Banku i na stronie 
www.bssandomierz.com.pl 
3. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Promocji składając Bankowi 
oświadczenie. 
4. Wymagane prawem informacje dotyczące: języka stosowanego w relacjach Uczestnika z Bankiem, 
organu sprawującego nadzór nad Bankiem oraz właściwego w sprawach konsumentów, prawa 
do korzystania przez Uczestnika z pozasądowego rozstrzygania sporów, prawa właściwego i sądu 
właściwego do rozstrzygania sporów, wymagań technicznych do zawarcia Umowy o Kredyt. 
5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank. 
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na potrzeby Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
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), tj. w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z 
Regulaminu. W przypadku pytań związanych z korzystaniem przez Bank z danych osobowych, 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku jest możliwy, pod adresem e-mail: 
iod@bssandomierz.com.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy  
w Sandomierzu ul. Słowackiego 37b, 27-600 Sandomierz. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych zawarte dostępne są na stronie internetowej Banku. 
7. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przekazywane są Uczestnikowi przez Bank 
na etapie wnioskowania o zawarcie Umowy oraz dodatkowo dostępne są w Oddziałach 
Banku oraz na stronie internetowej Banku. 
 
Promocja oraz Regulamin obowiązuje od dnia 01maja 2022 r do 31.12.2022 r 
 
 
 
______________________________________ 
Podpis Uczestnika i data 


