
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO  „BEZPIECZNA GOTÓWKA” 

na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy związanych z  realizacją przedsięwzięć 
polegających na zakupie i instalacji towarów oraz urządzeń ekologicznych  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUCHNOWCU GÓRNYM

 
§ 1. Organizator Promocji 

1. Niniejszy „Regulamin promocji kredytu gotówkowego na 
sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy 
związanych z  realizacją przedsięwzięć polegających na 
zakupie i instalacji towarów oraz urządzeń ekologicznych”, 
zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, warunki i tryb 
przeprowadzania promocji kredytu gotówkowego w Banku 
Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym. 
2. Promocja kredytu gotówkowego, zwana dalej Promocją, 
organizowana jest przez Bank Spółdzielczy w Juchnowcu 
Górnym, ul. Białostocka 4, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr 
0000091176, NIP 5420001960, Regon 000493617, zwany 
dalej bankiem lub Organizatorem. 
3. Promocja organizowana jest na obszarze działalności 
Banku na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 
obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
4. Promocja polega na: 
a) rezygnacji z prowizji przygotowawczej (0% zamiast 5% 
za udzielenie kredytu) oraz obniżenie oprocentowania o 
2,21% (4,99% zamiast 7,2%). Prowizja za rozpatrzenie 
wniosku 200,00PLN. 

§ 2. Czas trwania promocji 
1. Promocja obowiązuje od 15 marca 2021r. do 31 sierpnia 
2021r. włącznie. 
2. Warunkiem udziału w Promocji jest przeznaczenie 
kredytu gotówkowego na sfinansowanie potrzeb 
konsumpcyjnych Kredytobiorcy związanych z  realizacją 
przedsięwzięć polegających na zakupie i instalacji towarów 
oraz urządzeń ekologicznych typu:  

1) okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą 
efektywność energetyczną; 

2) materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, 
podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu; 

3) odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja 
z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie 
wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy; 

4) domowych stacji uzdatniania wody z ujęć 
własnych; 

5) systemu odzysku wody deszczowej i inne 
inwestycje z zakresu ochrony wód; 

6) przydomowych oczyszczalni ścieków; 
7) kotłów centralnego ogrzewania spełniających 

wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–
5:2012; 

8) ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD 
(tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, 

lodówki, piekarniki, itp. z klasą 
energooszczędności A+++); 

9) rowerów i innego sprzętu sportowego; 
10) samochodów osobowych z napędem 

elektrycznym; 
11) innych materiałów i urządzeń uznanych przez  

Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne; 
12) cel dowolny pod warunkiem, że minimum 80%, 

kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele 
ekologiczne, 

13) złożenie w okresie obowiązywania Promocji 
prawidłowo wypełnionego wniosku o kredyt 
gotówkowy  w kwocie nie niższej niż 5.000,00zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów. 

3. Kredyt gotówkowy może być udzielony na jeden lub kilka 
celów określonych w ust.2. 
4. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie 
data złożenia wniosku o kredyt gotówkowy. 

§ 3. Uczestnictwo w promocji  
1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Banku – osób 
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o 
ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
zwanych dalej Uczestnikami. 
2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Promocji 

jest złożenie wniosku o kredyt gotówkowy w okresie 
obowiązywania Promocji a następnie zawarcie umowy o 
kredyt gotówkowy, o którym mowa w § 2 i rozliczenie go 
na zasadach określonych poniżej. 

§ 4. Zasady Promocji 
1. Uczestnik promocji zobowiązany jest do rozliczenia 
kredytu ekologicznego, tj. udokumentowania 
wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem, o 
którym mowa w § 2 ust. 2-3, w wysokości co najmniej 80% 
kwoty udzielonego kredytu poprzez okazanie w Banku 
dokumentów takich jak faktury VAT, czy rachunki 
wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Rozliczenia 
należy dokonać w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty 
uruchomienia kredytu. 
2. Bank dokonuje weryfikacji spełnienia warunków 
Promocji wskazanych w ust. 1 w okresach miesięcznych. 
3. W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunku, 
o którym mowa w ust. 1, Promocja przestaje obowiązywać 
i Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia 
kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził 
niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę z zobowiązań 
poprzez podniesienie oprocentowania do o 2,21pp 
poziomu 7,2%. 
4.  Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez 
Uczestników wniosków o kredyt gotówkowy, mają 
zastosowanie postanowienia „Regulaminu udzielania 
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kredytu bezpieczna gotówka w Banku Spółdzielczym w 
Juchnowcu Górnym, w związku z czym Uczestnik Promocji 
poza spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie, musi spełniać warunki przewidziane ww. 
Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich. 
5. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki 
wskazane w niniejszym Regulaminie Promocji oraz warunki 
przyznawania kredytów gotówkowych określone w 
regulaminie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje prawo 
do skorzystania z obniżenia: 

a) prowizji od udzielonego kredytu o 

5,00%, to jest do wysokości 0,00 %. 

b) Oprocentowania  kredytu o 2,21 pp to 

jest do wysokości 4,99%. 

§ 5. Reklamacje 
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji 
rozpatrywane są na zasadach określonych w „Regulaminie 
udzielania kredytu bezpieczna gotówka w Banku 
Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym”. 

§ 6. Postanowienia końcowe 
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

1) w siedzibie oraz Placówkach Organizatora, 
2) na stronie internetowej Banku 
www.bsjuchnowiec.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie ma zastosowanie:  Regulamin kredytu 
Bezpieczna Gotówka w Banku Spółdzielczym w 
Juchnowcu Górnym. 

3. Każda organizowana przez Bank promocja jest 
odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje 
organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu. 

 
Juchnowiec Górny, marzec 2021r. 

 


