
REGULAMIN PROMOCJI 

„KREDYT GOTÓWKOWY GRUDZIEŃ 2018” 

 

 

Przyjęto Uchwałą nr 129/2018 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 listopada 2018 roku 

Obowiązuje od dnia 29 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

1) Bank – Mazovia Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii, 

2) Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Kredyt gotówkowy grudzień 2018”, 

3) Wniosek – wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, 

4) Promocja – ustalone w niniejszym Regulaminie promocyjne warunki udzielania kredytu gotówkowego, 

5) Uczestnik – osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt gotówkowy w Banku. 

2. Mazovia Bank Spółdzielczy jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia przez Bank w związku 

z niniejszą Promocją. 

 

 

PRZEDMIOT PROMOCJI 

 

§ 2. 

1. Promocja polega na: 

1) obniżeniu prowizji za udzielenie kredytu do wysokości 0,00%, 

2) obniżeniu oprocentowania nominalnego kredytu do wysokości 9,00% liczonego w skali roku, 

dla kredytów gotówkowych z okresem spłaty nie dłuższym niż 36 miesięcy udzielonych zgodnie z warunkami 

określonymi w §4. 

2. Oprocentowanie wskazane w ust. 1 pkt 2) jest oprocentowaniem zmiennym, a jego zmiana może nastąpić po 

zaistnieniu przesłanek wskazanych w „Umowie kredytu gotówkowego”. 

 

 

WARUNKI PROMOCJI 

 

§ 3. 

1. Okres Promocji trwa od dnia 29 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku włącznie. 

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte jej Uczestników. 

 

§ 4. 

Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 

konsumentami (Uczestnikami), które w trakcie trwania Promocji spełnią następujące warunki: 

1) w okresie trwania Promocji złożą w placówce Banku Wniosek o kredyt gotówkowy z 36-miesięcznym lub 

krótszym okresem spłaty zgodnie z zapisami „Regulaminu kredytu gotówkowego”, 

2) spełnią wymogi stawiane Uczestnikom ubiegającym się o kredyt gotówkowy, tj. posiadają zdolność 

kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełnią wymogi formalne stawiane przez 

Bank w szczególności w zakresie zabezpieczenia wierzytelności Banku, 

3) wyrażą zgodę na warunki Promocji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod niniejszym Regulaminem, 

4) nie później niż dwa tygodnie od daty złożenia Wniosku zostanie zwarta umowa kredytu gotówkowego oraz 

nastąpi uruchomienie kredytu. 

 

§ 5. 

Uczestnik traci prawo do korzystania z Promocji w chwili spełnienia przynajmniej jednego z poniższych przypadków: 

1) wydłużenia okresu kredytowania na wniosek Uczestnika, 

2) podwyższenia kwoty kredytu na wniosek Uczestnika, 

3) zaległości dłuższej niż 7 dni roboczych w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6. 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Umowy kredytu 

gotówkowego” oraz „Regulaminu kredytu gotówkowego”. 



REGULAMIN PROMOCJI 

„KREDYT GOTÓWKOWY GRUDZIEŃ 2018” 

 

 

2. Reklamacja może być złożona w formie: 

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres: Mazovia Bank Spółdzielczy, ul. Pijarska 25, 05-530 

Góra Kalwaria, 

2) ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku, 

3) elektronicznej - na adres: reklamacje@mazoviabank.pl. 

3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Powstańców 

Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie 

przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość sporu nie jest wyższa niż 12000 zł. 

4. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku www.mazoviabank.pl oraz we wszystkich 

placówkach Banku. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Promocji, 

rozumiem zapisy Regulaminu i przyjmuję jego treść 

do stosowania 

 

…………………………………………………………………………………………. 

data i podpis/y Uczestnika/ów 

 

mailto:reklamacje@mazoviabank.pl
http://www.mazoviabank.pl/

