Regulamin promocji pożyczki konsolidacyjnej „Hulajratka”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady promocji „Hulajratka”, zwanej dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta
Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000089688, zwana dalej „Kasą”.
2. Promocja trwa od dnia 02.11.2018 r. do 31.01.2019 r. („Okres promocji”).
3. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące Członkami Kasy, będące konsumentami (konsumentem jest osoba fizyczna
dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową), które:
1) w okresie od 02.11.2018 r. do 31.01.2019 r. złożą w Kasie wniosek o udzielenie pożyczki
w ramach Promocji („Wniosek”);
2) zaakceptują niniejszy Regulamin przez podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod jego
tekstem;
3) otrzyma pozytywną decyzję kredytową (Kasa pozytywnie rozpatrzy Wniosek wydając
pozytywną decyzję kredytową);
4) zawrą z Kasą umowę pożyczki w ramach Promocji
zwane dalej „Uczestnikami Promocji”.
§ 2 Opis produktu w ramach Promocji
Promocja dotyczy udzielania przez Kasę pożyczki gotówkowej w części lub w całości przeznaczonej
na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Kasie lub/i w innych instytucjach finansowych
z wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie oraz przeznaczonych na cele związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Pożyczka „Hulajratka” udzielana jest na następujących warunkach:
1) kwota pożyczki: od 8 000 zł do 200 000 zł;
2) okres kredytowania: od 24 miesięcy do 120 miesięcy;
Roczna stopa oprocentowania kapitału pożyczki oraz prowizja za udzielenie pożyczki będzie ustalana
przy przyjęciu następujących warunków:
PKT 3 i 4 DOTYCZY CZĘŚCI POŻYCZKI PRZEZNACZONEJ NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH
3) kapitał pożyczki w części przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych oprocentowany będzie
z zastosowaniem zmiennej rocznej stopy procentowej wynoszącej:
a) 7,95% - dla umów pożyczki zawartych na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy;
b) 9,95% - dla umów zawartych na okres od 61 do 120 miesięcy;
4) prowizja za udzielenie pożyczki w części przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych: 0%
PKT 5 i 6 DOTYCZY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI POŻYCZKI

5) kapitał pożyczki w pozostałej części kapitału pożyczki (która to część może stanowić maksymalnie
60% kwoty pożyczki przeznaczonej na konsolidację zobowiązań) oprocentowany będzie
z zastosowaniem zmiennej rocznej stopy procentowej wynoszącej 9,95%;
6) prowizja za udzielenie pożyczki w pozostałej części: 5% (liczona od tej pozostałej części pożyczki);
OPROCENTOWANIE OD CAŁEJ KWOTY POŻYCZKI
Roczna zmienna stopa oprocentowania całego kapitału pożyczki stanowić będzie średnią ważoną
stawek oprocentowania wskazanych powyżej w punktach 3 i 5 zastosowanych w danym przypadku
zgodnie z powyższymi zasadami, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wyliczoną zgodnie
z następującym wzorem:
Ośw =
Gdzie:
Ośw – roczna zmienna stopa oprocentowania całego kapitału będąca średnią ważoną
Kk – kapitał pożyczki część konsolidowana
Kp – kapitał pożyczki pozostała kwota
Ok - oprocentowanie kapitału pożyczki części konsolidowanej
Op - oprocentowanie kapitału pożyczki pozostałej kwoty
(przykładowe wyliczenie rocznej zmiennej stopy oprocentowania całego kapitału pożyczki zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu)

PROWIZJA OD POŻYCZKI
Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki określana jest według zasad wskazanych powyżej w punktach
4 i 6, (przykładowe wyliczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu) zgodnie z następującym wzorem:
P = 𝐾𝑘 𝑥 𝑃𝑘 + 𝐾𝑝 𝑥 𝑃𝑝
Gdzie:
P – prowizja za udzielenie pożyczki
Kk – kapitał pożyczki część konsolidowana
Kp – kapitał pożyczki pozostała kwota
Pk - prowizja za udzielenie pożyczki od części konsolidowanej
Pp - prowizja za udzielenie pożyczki od pozostałej kwoty
(przykładowe wyliczenie prowizji za udzielenie pożyczki od całego kapitału pożyczki zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu)

Pozostałe warunki ww. pożyczki gotówkowej określa umowa pożyczki, Regulamin udzielania kredytów
i pożyczek konsumenckich w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta
Chmielewskiego oraz Tabela prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów.
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacja może być złożona przez Uczestnika Promocji / klienta w każdym oddziale Kasy w formie:
a) pisemnej – osobiście w oddziale Kasy albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: ul. Wallenroda 2E, Lublin 20-607;
b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 446 30 48* albo osobiście do protokołu
podpisanego przez klienta podczas jego wizyty w oddziale Kasy;
c) drogą mailową na adres: reklamacje@skokchmielewskiego.pl.
2. SKOK udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30
dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
SKOK w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę

opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. SKOK rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa w zdaniu poprzednim SKOK może
dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
4. W przypadku SKOK podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016
r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. Adres strony
internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl
* czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy), opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług
telekomunikacyjnych, z którego korzysta klient.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z promocją „Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz”
2. W kwestiach dotyczących Pożyczki „Hulajratka” nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają: umowa pożyczki, Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego oraz Tabela
prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów.
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia powyższego regulaminu.
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji pożyczki konsolidacyjnej „Hulajratka”
Przykład:
1) Wyliczenie prowizji za udzielenie pożyczki z uwzględnieniem warunków promocji:
Kwota pożyczki przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych: 15 000 zł
Prowizja od kwoty pożyczki przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych: 0 zł (0%)
Pozostała część kwoty pożyczki: 5 000 zł
Prowizja od pozostałej części kwoty pożyczki: 250 zł (5%)
Łączna kwota udzielonej pożyczki: 20 000 zł

𝑃𝑟𝑜𝑤𝑖𝑧𝑗𝑎 = 15 000 𝑧ł ∗ 0% + 5 000 𝑧ł ∗ 5%
Wysokość prowizji od udzielonej pożyczki: 250 zł
2) Wyliczenie rocznej zmiennej stopy oprocentowania całej kwoty pożyczki z uwzględnieniem
warunków promocji:
Okres na który została udzielona pożyczka: 60 miesięcy
Kwota pożyczki przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych: 15 000 zł
Stawka oprocentowania dla kwoty pożyczki przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych: 7,95%
Pozostała część kwoty pożyczki: 5 000 zł
Stawka oprocentowania dla pozostałej części kwoty pożyczki: 9,95%
Łączna kwota udzielonej pożyczki: 20 000 zł

𝑊𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 =

(15 000 𝑧ł ∗ 7,95% + 5 000 𝑧ł ∗ 9,95%)
20 000 𝑧ł

Uzyskany wynik jest następnie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczna stawka oprocentowania nominalnego w skali roku: 8,45%

