
Regulamin promocji 

 „Zyskujesz, gdy udział dokupujesz” 

 

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w „Zyskujesz, gdy udział 

dokupujesz” zwanej dalej Promocją. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym                  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

  

1.   Organizator Promocji 

Organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Zygmunta 

Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000089688, posiadająca NIP 712-017-06-36 oraz REGON 

430398277, zwana dalej Kasą.  

  

2.    Cel Promocji 

Celem Promocji jest rozpowszechnianie usług Kasy, w szczególności rozpowszechnianie kredytów 

hipotecznych / pożyczek hipotecznych / kredytów i pożyczek konsumenckich pośród członków 

Kasy oraz budowanie długotrwałych relacji pomiędzy członkami Kasy a Kasą.  

  

3.    Sposób i tryb informowania o Promocji 

Informacje o Promocji zostaną zamieszczone w oddziałach Kasy oraz na stronie internetowej 

http://www.skokchmielewskiego.pl/ 

  

4.    Uczestnicy Promocji 

 4.1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoprawni członkowie Kasy, którzy od dnia                   

12 kwietnia 2013 r. skorzystają w Kasie z oferty kredytu hipotecznego do 25 lat na cele 

mieszkaniowe, z oferty pożyczki hipotecznej lub z oferty kredytu / pożyczki konsumenckiej, 

zwanych dalej Kredytem w Kasie oraz spełnią warunki określone w pkt 6 niniejszego Regulaminu.   

 4.2. Do wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) zawarcie przez członka Kasy umowy z Kasą o Kredyt określony w pkt 4.1., 

b) pisemne zadeklarowanie i wpłacenie udziałów ponadobowiązkowych zgodnie z warunkami 



określonymi w pkt 6, 

c) poprawne i czytelne wypełnienie oświadczenia o zgodzie na przeksięgowanie udziałów na 

prowizje w przypadku niezachowania warunków Promocji. 

 4.3. Członek Kasy, który spełni łącznie warunki określone w pkt 4.2. otrzymuje uprawnienie 

do obniżenia prowizji zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.1. 

  

5.    Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od dnia 12 kwietnia 2013 r. do momentu odwołania. Poinformowanie o odwołaniu 

Promocji nastąpi w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu.   

 

6.    Warunki uczestniczenia w Promocji 

  6.1. Promocja polega na obniżeniu części kwoty prowizji należnej (wynikającej z aktualnej 

oferty) z tytułu udzielenia Kredytu, w zamian za pisemne zadeklarowanie i wpłacenie udziałów 

ponadobowiązkowych, w kwocie nie większej niż połowa prowizji należnej od całości Kredytu. Za 

udziały ponadobowiązkowe należy rozumieć udziały przekraczające liczbę udziałów wskazanych 

jako udziały obowiązkowe w Kasie.  

 6.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nie wystąpienie przez członka Kasy                         

z żądaniem wypłaty dodatkowych udziałów ponadobowiązkowych, o których mowa w pkt 6.1., 

przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy Kredytu, w przypadku kredytów udzielonych na 

okres krótszy niż 5 lat. Wystąpienie z żądaniem wypłaty udziałów ponadobowiązkowych przed 

upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy uznane będzie za niedotrzymanie warunków Promocji i 

skutkuje przeksięgowaniem udziałów ponadobowiązkowych na poczet prowizji zgodnie z pkt. 7 

niniejszego Regulaminu.  

  

6.3. Warunkiem skorzystania z Promocji w przypadku Kredytu udzielonego na okres 

dłuższy niż 5 lat jest to, że wypłata dodatkowych udziałów ponadobowiązkowych następuje po 

całkowitej spłacie Kredytu, z zachowaniem postanowień Statutu dotyczących terminu wypłat 

udziałów ponadobowiązkowych. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie przez członka 

Kasy z odpowiednim wnioskiem o wypłatę przedmiotowych udziałów.   

W sytuacji spłaty Kredytu niezgodnie z terminem umownym (wcześniejsza spłata), przed 

upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy przy  jednoczesnym wystąpieniu Członka Kasy z żądaniem 

wypłaty udziałów ponadobowiązkowych uznane to będzie za niedotrzymanie warunków Promocji i 

skutkuje przeksięgowaniem udziałów ponadobowiązkowych na poczet prowizji zgodnie z pkt. 7 

niniejszego Regulaminu.  



  6.4. Zadeklarowanie udziałów ponadobowiązkowych następuje w formie pisemnej. Wpłata  

udziałów następuje po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, a najpóźniej w dniu wypłaty 

Kredytu. Wniesienie części prowizji na udziały ponadobowiązkowe dotyczy iloczynu określonej 

Statutem kwoty stanowiącej wartość udziału w złotych i ilości pisemnie zadeklarowanych udziałów 

ponadobowiązkowych. Wypłata Kredytu nastąpi po wpłacie udziałów ponadobowiązkowych. Brak 

wpłaty udziałów ponadobowiązkowych skutkuje wstrzymaniem wypłaty Kredytu. Kredyt zostanie 

uruchomiony po wpłacie udziałów ponadobowiązkowych lub w przypadku pisemnej rezygnacji 

członka Kasy z udziału w Promocji, po wpłacie brakującej kwoty prowizji.  

 6.5. Pozostała część prowizji, będąca różnicą pomiędzy kwotą prowizji należną od całego 

Kredytu, a kwotą prowizji obniżoną zgodnie z pkt 6.1 z uwagi na wniesienie udziałów 

ponadobowiązkowych, wpłacana jest przez członka Kasy najpóźniej w dniu wypłaty Kredytu.  

 6.6. Do wyliczenia kwoty prowizji stosuje się cenniki dotyczące Kredytów obowiązujące                

w Kasie na dzień złożenia wniosku o przyznanie Kredytu, w powiązaniu z indywidualną decyzją 

odnośnie przyznania kredytu. 

 6.7. Udziały ponadobowiązkowe posiadane przez członka Kasy przed skorzystaniem                

z Promocji, nie stanowią podstawy do obniżenia prowizji i nie podlegają ograniczeniom określonym 

w pkt 6.2. i 6.3. 

 6.8. Przystępując do Promocji członek Kasy wyraża pisemną zgodę na przeksięgowanie na 

prowizję kwoty podwyższenia prowizji w przypadku nie dotrzymania warunków określonych                     

w pkt. 6.2. i 6.3.  

 

7.   Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków Promocji 

  W przypadku niedotrzymania przez członka Kasy warunków Promocji określonych                      

w pkt 6.2 i 6.3., następuje przeksięgowanie na prowizję kwoty udziałów ponadobowiązkowych, 

zaksięgowanych uprzednio na udziały. Przeksięgowanie następuje w ciągu trzech dni roboczych 

po dniu wystąpienia na piśmie z żądaniem zwrotu tych udziałów.  

 

8.   Postanowienia końcowe 

 8.1. Każdy członek Kasy może skorzystać z Promocji tylko raz w stosunku do jednego 

kredytu.  

 8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut 

Kasy, oraz przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 

 8.3. Kasa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu bez podawania 

przyczyny, przy czy czym zmiany te nie będą dotyczyły członków Kasy, którzy skorzystali                        



z Promocji przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie Promocji. 

 8.4. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez członka Kasy osobiście                 

w siedzibie Kasy lub listownie na adres Centrali Kasy: ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin,                          

z dopiskiem „Zyskujesz, gdy udział dokupujesz”. Korespondencja dotycząca reklamacji powinna 

zawierać co najmniej następujące dane:  

1) imię, nazwisko, 

2) nr członkowski, 

3) adres do korespondencji składającego reklamację  

4) opis reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Kasę w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku 

rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. 

 8.5. Biorąc udział w Promocji członek Kasy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

   

  9. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu SKOK im. Z. Chmielewskiego                  

nr 3 z dnia 07.01.2014r. obowiązującą od dnia 13.01.2014r. 

 


