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§ 1 ORGANIZATOR. CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 
1. Organizatorem promocji kredytu gotówkowego „Bezpieczna 

Gotówka (dalej „Promocja”) jest Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 
Warszawa, przy ul. Grzybowskiej 81, wpisany przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, 
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 896-00-01-
959, numer REGON 930603359, kapitał zakładowy wpłacony 
w całości wynoszący 455 625 241,00 zł (dalej „Bank” lub 
„Organizator”). 

2. Promocja trwa od.2022 r. do odwołania, nie dłużej niż do 

31.12.2022 r.  

3. Bank może w trakcie trwania Promocji wprowadzić zmiany 

do Regulaminu promocji kredytu gotówkowego „Bezpieczna 

Gotówka„  (dalej: „Regulamin”), które mają zastosowanie do 

Uczestników przystępujących do Promocji od dnia wejścia w 

życie zmiany. Informację o zmianie Regulaminu Bank 

udostępnia na stronie internetowej Banku. 

 

§ 2 . UCZESTNICY PROMOCJI 
1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”), 
która w okresie Promocji: 
1) złoży wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego 

„Bezpieczna Gotówka” za pośrednictwem kanału 
internetowego , lub 

2) złoży wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego 
„Bezpieczna Gotówka” w Placówce Banku. 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
 
 

§ 3 . WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Kredyty objęte Promocją mogą być udzielone maksymalnie 

do kwoty: 
1) dla wniosków składanych za pośrednictwem kanału 

internetowego do 10 000 PLN, przy maksymalnym 
okresie kredytowania 24 miesięcy, 

2) dla wniosków składanych w Placówce Banku przez 
Klientów nie posiadających produktów w Banku (na 
dzień złożenia wniosku) do 20 000 PLN, przy 
maksymalnym okresie kredytowania 96  miesięcy, 

3) dla wniosków składanych w Placówce Banku przez 
Klientów, którzy nadzień składania wniosku posiadają w 
Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od 
minimum 6 miesięcy z regularnymi wpływami  lub kredyt 
hipotecznego do 50 000 PLN przy maksymalnym okresie 
kredytowania 96  miesięcy, 

2. Uczestnik, który podpisze umowę kredytową w czasie 
trwania Promocji zostanie objęty następującymi warunkami 
promocyjnymi: 

 

Produkt Klient Oprocentowanie  Prowizja  

Kredyt Bezpieczna 
Gotówka za 
pośrednictwem kanału 
internetowego  

 
 

NOWY 9,49% 

0% 
kwoty 

udzielon
ego 

kredytu 

Kredyt Bezpieczna 
Gotówka  w Placówce 
Banku z  rachunkiem 
osobistym  typu ROR 
prowadzonym w Banku 
w całym okresie 
kredytowania, z 
zastrzeżeniem ust. 3 
 

 
 

NOWY 
 
 

9,49%  
0% 

kwoty 
udzielon

ego 
kredytu 

 
 

WŁASNY 
9,29% 

Udzielenie Kredyt 
Bezpieczna Gotówka w 
Placówce Banku z   
ubezpieczeniem na życie 
w ramach oferty 
dostępnej w Banku  w 
całym okresie 
kredytowania oraz 
rachunkiem osobistym  
typu ROR prowadzonym 
w Banku w  całym 
okresie kredytowania, 
zastrzeżeniem ust. 3 
 

 
 
 
 

NOWY 
 
 
 

8,99%  

0% 
kwoty 

udzielon
ego 

kredytu 

 
 

WŁASNY 

8,79% 

3. W przypadku niekontynuowania/rezygnacji umowy 
ubezpieczenia na życie zawartej z  Zakładem Ubezpieczeń za 
pośrednictwem Banku, rezygnacji z prowadzenia rachunku 
osobistego typu ROR w okresie trwania Umowy Kredytu, 
Bank podwyższy wysokość oprocentowania Kredytu 
udzielonego w Promocji. Podwyższenie zostanie dokonane 
do wysokości określonej w Umowie kredytu bez możliwości 
ponownego przywrócenia promocyjnych warunków 
cenowych Kredytu. 

4. O zmianie wysokości oprocentowania w związku 
z naruszeniem warunków Promocji, o którym mowa w ust. 3 
Bank informuje Uczestnika w formie papierowej lub za 
pomocą innego trwałego nośnika informacji, tj. pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem e-mail, przesyłając również 
harmonogram spłaty kredytu uwzględniający podwyższoną 
wysokość oprocentowania. Podwyższona wysokość 
oprocentowania obowiązuje od dnia następnego po 
wygaśnięciu ochrony Ubezpieczeniowej lub/i dnia 
stwierdzenia przez Bank zamknięcia przez Uczestnika 
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Niniejsza 
zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy 
Kredytu.  

5. Udzielenie kredytu „Bezpieczna Gotówka” na 
preferencyjnych warunkach wynikających z niniejszej 
Promocji, uzależnione jest od:  
1) wydania przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej 

dotyczącej kredytu gotówkowego, poprzedzonej oceną 
wiarygodności i zdolności kredytowej Uczestnika 
wykonaną przez Bank, zgodnie z obowiązującymi w 
okresie składania wniosku kredytowego zasadami, a 
także 

2) spełnienia przez Uczestnika warunków zawarcia umowy 
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, lub/i 
umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku 
w ramach oferty dostępnej w Banku, w szczególności 
ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez 
zakład ubezpieczeń. 
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6. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz 
na stronie internetowej Banku www.bankbps.pl. 

7. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Umowy 
Kredytu Bezpieczna Gotówka na warunkach niniejszej 
Promocji, Regulamin Promocji stanowi integralną cześć tej 
Umowy.  

8. Promocja nie łączy się z ofertą promocji „SUPER VIP” do 
rachunku bankowego ROR typu VIPKonto z oferty Banku BPS 
S.A. oraz negocjowanymi ofertami cenowymi. 
 

§ 4 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

mają zastosowanie Regulamin kredytu Bezpieczna Gotówka. 
2. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji opisany jest 

w regulaminach produktów udzielonych w ramach niniejszej 
Promocji, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
 
 Regulamin obowiązuje od 11 lipca 2022 roku 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
 
Oświadczam, iż jestem świadomy i wyrażam zgodę, że 
w przypadku naruszenia przeze mnie warunków skorzystania 
z Promocji,  tracę prawo do korzystania z promocyjnych 
warunków, określonych Regulaminem, w wyniku czego Bank ma 
prawo do podwyższenia oprocentowania Kredytu „Bezpieczna 
Gotówka”, do wysokości określonej w Umowie „Bezpieczna 
Gotówka” bez możliwości ponownego przywrócenia 
promocyjnych warunków. 
 
 
Data i podpis Uczestnika/Uczestników  
 
 
 
 
........................................................................................................ 
 

 
 

http://www.bankbps.pl/

