REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH
”KORZYSTNY BIZNES”
§ 1.

Organizatorem kampanii jest Bank Spółdzielczy w Kielcach będący spółdzielnią, z siedzibą
w Kielcach ul. Złota 9, 25-015 Kielce, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000049492 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Bankiem”, posługujący się
numerami NIP 657-038-76-77, REGON 000497638.
§ 2.
Kampania jest adresowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zwanych dalej
„Uczestnikiem”, które w terminach określonych § 4 złożą wniosek o produkt wymieniony w § 3
ust. 1, na zasadach określonych w § 5.
§ 3.
1. Kampania reklamowa dotyczy następujących produktów bankowych oferowanych przez Bank:
„Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ” i „Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ”
z maksymalną kwotą kredytu 500.000,00 zł
2. Uczestnikowi, który spełni warunki określone w § 5 niniejszego Regulaminu zostanie ustalone w
umowie/ach o produkt/y wymieniony/e w ust. 1 niniejszego paragrafu obniżone oprocentowanie
poprzez zmniejszenie marży kredytu:
- dla kredytu udzielonego do 12 miesięcy o 1,25 p.p.,
- dla kredytu udzielonego powyżej 12 miesięcy o 1,25 p.p.,
oraz prowizji:
- dla kredytu udzielonego do 12 miesięcy o 0,50 p.p.,
- dla kredytu udzielonego powyżej 12 miesięcy o 0,75 p.p.,
w stosunku do wysokości oprocentowania i prowizji wynikających z aktualnej oferty Banku
ustalonej Uchwałą Zarządu Banku Nr 22/IV/2022 z dnia 13 kwietnia 2022.
§ 4.
Kampania reklamowa trwa w terminie: 21 marca 2022 roku – 15 września 2022 roku.
§ 5.
1. Warunkami skorzystania z obniżenia oprocentowania i prowizji są:
1) złożenie przez Uczestnika w terminie wymienionym w § 4 wniosku/ów o produkt/y
wymieniony/e w § 3 ust. 1,
2) prowadzenie przez Uczestnika działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 24
miesiące przed dniem złożenia wniosku o produkt wymienionym w § 3 ust 1.,
3) sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej jego klasyfikację do sytuacji normalnej,
4) terminowe wywiązywanie się przez Uczestnika z zobowiązań kredytowych wobec Banku,
banków lub innych instytucji finansowych
5) posiadanie przez Uczestnika zdolności kredytowej oraz wypełnienie przez niego innych
wymogów regulacji Banku dotyczących udzielania kredytów obrotowych na działalność
gospodarczą tj. „Regulaminu udzielania przez Bank Spółdzielczy w Kielcach kredytów na
działalność gospodarczą i rolniczą”.
6) zawarcie przez Uczestnika z Bankiem umowy/ów o produkt/y wymieniony/e w § 3 ust. 1,
7) posiadanie przez Uczestnika na dzień zawarcia umowy na „Kredyt obrotowy w rachunku
kredytowym ” o której mowa § 3 ust 1., zawartej z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku
bieżącego.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1. muszą być spełnione kumulatywnie.

