
Regulamin Promocji   

„Kredyt w ROR z prowizją 0% ” 

 

§ 1. Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. BANK / Organizator – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Jagiellońska 17, 

85-959 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000010821, NIP: 554-031-42-71,  o kapitale zakładowym 97 290 400 zł  w 

całości wpłaconym, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, 

2. Kredyt w ROR– kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, udostępniany 

przez Bank posiadaczowi Konta po podpisaniu Umowy, 

3. UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca posiadaczem lub współposiadaczem Konta, 

spełniająca warunki wskazane w § 3, 

4. UMOWA – umowa o Kredyt w ROR zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem, 

5. KONTO – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez Bank Pocztowy 

S.A. dla osób fizycznych. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Promocji „Kredyt w ROR z prowizją 0%”. 

2. Regulamin dostępny jest w placówkach własnych Banku, placówkach Poczty Polskiej S.A., 

które prowadzą obsługę Klientów Banku, placówkach partnerskich Banku oraz na stronie 

www.pocztowy.pl.  

3. Promocja obowiązuje od dnia 16 listopada  2015 r do dnia 10 stycznia  2016 r., z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania 

Promocji spełni łącznie następujące warunki: 

http://www.pocztowy.pl/


a) jest posiadaczem Konta  ; 

b) złoży w Banku wniosek o przyznanie Kredytu w ROR na formularzu stosowanym przez 

Bank; 

c) spełnia wymogi stawiane osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie Kredytu w 

ROR (tj. posiada zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz 

spełnia stawiane przez Bank wymagania formalne), 

d) podpisze z Bankiem Umowę.  

 

§ 4. Warunki Promocji  

  

1. Każdemu Uczestnikowi, który w okresie trwania Promocji spełni warunki 

uczestnictwa  wskazane w § 3 przysługuje prawo do zawarcia Umowy na 

następujących warunkach: prowizja za przyznanie kredytu 0 %. 

2. Pozostałe parametry cenowe Umowy pozostają bez zmian zgodnie ze standardową 

ofertą dla produktu i obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji bankowych stosowanych 

przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Indywidualnych”. 

 

§ 5. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Promocji 

stosownie do zapisów Regulaminu w ramach przetwarzania w celu realizacji Umowy, 

której Uczestnik jest stroną na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. 

zm.).  

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na potrzeby uczestnictwa w Promocji na 

zasadzie dobrowolności.  

§ 6. Reklamacje 

 

1. Uczestnik, który ma zastrzeżenia dotyczące Promocji, może złożyć reklamację z 

uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 



2. Uczestnik może złożyć reklamację: 

1) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku, placówce pocztowej 

prowadzącej obsługę klientów Banku lub korespondencyjnie na adres którejkolwiek z 

tych placówek. Adresy placówek Banku oraz placówek pocztowych znajdują się na 

stronie www.pocztowy.pl, 

2) ustnie - telefonicznie na numer telefonu:   tel. 52 34 99 499 albo osobiście do 

protokołu podczas wizyty Uczestnika w placówce, o której mowa w punkcie 

pierwszym niniejszego ustępu; 

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl, 

4) faksem na numer telefonu 52 58 38 234  

3. Na złożoną w sposób określony w niniejszym paragrafie reklamację, Bank udziela 

odpowiedzi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji 

uzgodnionego z Uczestnikiem z tym zastrzeżeniem, że Bank może dostarczyć odpowiedzi 

na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika. 

4. Bank rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 

jego upływem. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ustępie, Bank w 

informacji przekazywanej Uczestnikowi: 

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie 

dłuższy niż  60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6. Na życzenie Uczestnika, Bank potwierdza przyjęcie reklamacji zgłoszonej w sposób 

określony w ust. 2 pkt. 2-4 niniejszego paragrafu w trybie z nim ustalonym. Przyjmuje się, 

że potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, o ile Strony nie ustalą inaczej jest wskazanie 

Uczestnikowi numeru reklamacji, który został nadany w momencie jej zarejestrowania. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Bank. 
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2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Promocji. 

4. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. Informacja o przedłużeniu 

Promocji dostępna będzie na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl. 

 


