
Regulamin promocji 

 „Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz” 

  

 

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w „Restrukturyzujesz i fundusz 

udziałowy budujesz” zwanej dalej Promocją. Promocja nie jest grą losową ani zakładem 

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

Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

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 wspomaganie członków Kasy poprzez upowszechnianie restrukturyzacji 

istniejących umów polegającej na zawieraniu ugód, udzielaniu nowych pożyczek / kredytów z 

przeznaczeniem na spłatę istniejącego zobowiązania oraz na renegocjacji warunków umów. 

 
 

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 w czasie 

trwania Promocji skorzystają w Kasie z formy restrukturyzacji (ugoda, renegocjacja lub zaciągną  

kredyt / pożyczkę konsumencką w Kasie, z przeznaczeniem na spłatę istniejącego zobowiązania), 

oraz spełnią warunki określone w pkt 6 niniejszego Regulaminu.  Dla potrzeb niniejszego 

Regulaminu przez Kredyt należy rozumieć kredyt lub pożyczkę konsumencką w Kasie, z 

przeznaczeniem na spłatę istniejącego zobowiązania, natomiast przez  Umowę Restrukturyzacji 



należy rozumieć pozostałe formy restrukturyzacji, tj. ugodę lub renegocjację warunków umowy.  

 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., albo zawarcie z 

Kasą Umowy Restrukturyzacji.  

b) pisemne zadeklarowanie i wpłacenie udziałów ponadobowiązkowych zgodnie z warunkami 

określonymi w pkt 6, 

c) złożenie Oświadczenia w formie pisemnej dotyczącego zgody na przeksięgowanie udziałów 

ponadobowiązkowych, wykupionych w ramach Promocji, na prowizję w przypadku niezachowania 

warunków Promocji. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 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. 

 4.4. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu i stanowi 

potwierdzenie otrzymania jednego egzemplarza niniejszego Regulaminu i oświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 4.2. lit. c.  

  

5.    Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od dnia 6 maja 2015 r. do momentu odwołania. Poinformowanie o odwołaniu 

Promocji nastąpi w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu. Promocja trwa do końca 

dnia, w którym zostaje odwołana.  

 

6.    Warunki uczestniczenia w Promocji 

  6.1. Promocja polega na rezygnacji za pisemną zgodą Kasy z całości lub obniżeniu kwoty 

prowizji należnej (wynikającej z aktualnie obowiązującej na dany dzień  oferty) z tytułu udzielenia 

Kredytu, zawarcia Umowy Restrukturyzacji w zamian za pisemne zadeklarowanie i rzeczywiste 

wpłacenie w PLN w ramach Promocji udziałów ponadobowiązkowych. Udziały są wpłacane w 

pełnej wysokości (wartość udziału na dzień 6 maja 2015 r. to 128,00 zł). Wartość udziału jest 

zawsze zgodna z aktualnie obowiązującym statutem Kasy. Wysokość kwoty prowizji, o którą 

nastąpi pomniejszenie prowizji określonej ofertą, musi kwotowo odpowiadać wartości 

zadeklarowanych i wpłaconych w ramach Promocji udziałów ponadobowiązkowych. W przypadku 

pisemnej zgody Kasy na rezygnację z prowizji w zamian za wykupienie przez członka Kasy 

dodatkowych udziałów ponadobowiązkowych,  kwota zadeklarowanych i wpłaconych udziałów 

ponadobowiązkowych nie może być niższa, niż kwota prowizji dla danego Kredytu lub kwota 

prowizji za zawarcie Umowy Restrukturyzacji wynikająca z aktualnej oferty. W przypadku 



analogicznym polegającym na obniżeniu prowizji, kwota zadeklarowanych i wpłaconych udziałów 

ponadobowiązkowych nie może być niższa, niż obniżka kwoty prowizji dla danego Kredytu 

wynikająca z aktualnej oferty, lub kwota prowizji za zawarcie Umowy Restrukturyzacji wynikająca 

z obowiązującej tabeli opłat i prowizji. Przy całkowitej rezygnacji z prowizji udziały 

ponadobowiązkowe są wpłacane zawsze w kwocie nie niższej niż prowizja, z której Kasa 

rezygnuje. W tym przypadku kwotę wynikającą z udziałów zaokrągla się zawsze do góry, 

a wpłacone udziały muszą mieć wartość wyższą niż prowizja, z której rezygnuje Kasa. Za udziały 

ponadobowiązkowe należy rozumieć udziały przekraczające liczbę udziałów wskazanych jako 

udziały obowiązkowe w Kasie wpłacane do Kasy w ramach Promocji.  

   6.2. Warunkiem obligatoryjnym do zachowania obniżki prowizji, o której mowa w pkt. 6.1.  

powyżej, jest wystąpienie z żądaniem wypłaty udziałów ponadobowiązkowych (uprawniających do 

wzięcia udziału w Promocji) nie wcześniej niż po całkowitej spłacie Kredytu lub po spłacie 

całkowitej zobowiązania wobec Kasy w przypadku zawarcia Umowy Restrukturyzacji przy 

jednoczesnym (łącznym) spełnieniu warunku dotyczącego minimalnego okresu 

utrzymywania udziałów ponadobowiązkowych przez okres co najmniej pięciu pełnych lat 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  Wystąpienie przez członka Kasy z pisemnym 

wnioskiem o wypłatę udziałów ponadobowiązkowych może nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 

roku kalendarzowego następnego po roku, w którym upłynie 5-letni okres obligatoryjnego 

posiadania udziałów ponadobowiązkowych opisany w zdaniu poprzednim. Do wypłaty udziałów 

ponadobowiązkowych stosuje się postanowienia Statutu Kasy. Uczestnik Promocji  może wystąpić 

z pisemnym  wnioskiem o wypłatę udziałów ponadobowiązkowych uprawniających do wzięcia 

udziału w Promocji dopiero po spełnieniu łącznie dwóch warunków opisanych w niniejszym 

punkcie powyżej.   

          6.3. Zadeklarowanie udziałów ponadobowiązkowych następuje w formie pisemnej. Wpłata  

udziałów następuje po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej restrukturyzacji, a najpóźniej w 

dniu wypłaty Kredytu lub podpisania Umowy Restrukturyzacji. Wniesienie części prowizji na 

udziały ponadobowiązkowe dotyczy iloczynu określonej Statutem kwoty stanowiącej wartość 

udziału w złotych i ilości pisemnie zadeklarowanych udziałów ponadobowiązkowych. Wypłata 

Kredytu lub podpisanie Umowy Restrukturyzacji nastąpi po wpłacie w ramach Promocji udziałów 

ponadobowiązkowych. Brak wpłaty udziałów ponadobowiązkowych skutkuje wstrzymaniem 

wypłaty Kredytu lub nie podpisaniem Umowy Restrukturyzacji. Uruchomienie Kredytu lub 

podpisanie Umowy Restrukturyzacji nastąpi po wpłacie udziałów ponadobowiązkowych lub w 

przypadku pisemnej rezygnacji członka Kasy z udziału w Promocji, po wpłacie brakującej kwoty 

prowizji.  

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

Kredytu lub prowizji należnej od Umowy Restrukturyzacji, a kwotą prowizji obniżoną zgodnie z pkt 

6.1 z uwagi na wniesienie udziałów ponadobowiązkowych, wpłacana jest przez członka Kasy 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy Kredytu lub Umowy Restrukturyzacji. W przypadku, gdy 



obniżka dotyczy całej prowizji, wypłata Kredytu lub podpisanie Umowy Restrukturyzacji nastąpi po 

wpłacie w ramach Promocji przez członka Kasy wszystkich udziałów ponadobowiązkowych 

odpowiadających co najmniej kwocie prowizji należnej wynikającej z aktualnej oferty z jakiej 

korzysta członek Kasy.  

 6.5. Do wyliczenia kwoty prowizji stosuje się oferty dotyczące Kredytów lub Umów 

Restrukturyzacji obowiązujące  w Kasie na dzień złożenia wniosku o przyznanie Kredytu lub 

wniosku o zawarcie Umowy Restrukturyzacji, w powiązaniu z indywidualną decyzją odnośnie 

przyznania Kredytu lub zawarcia Umowy Restrukturyzacji. 

  6.6. Udziały ponadobowiązkowe posiadane przez członka Kasy przed skorzystaniem                

z Promocji  zawartej w niniejszym regulaminie, nie stanowią podstawy do obniżenia prowizji 

analogicznie zastosowania preferencyjnych warunków spłaty i nie podlegają ograniczeniom 

określonym w pkt 6.2.  

 6.7. Przystępując do Promocji członek Kasy wyraża równocześnie pisemną zgodę na 

przeksięgowanie na prowizję kwoty podwyższenia prowizji w przypadku nie dotrzymania warunków 

określonych w pkt. 6.2. oraz pkt. 7 niniejszego Regulaminu.  

 

7.   Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków Promocji 

7.1. Utrata prawa do uczestnictwa w Promocji następuje w poniższych przypadkach: 

a) wystąpienia przez członka Kasy z żądaniem wypłaty udziałów  ponadobowiązkowych 

wpłaconych w ramach Promocji, przed upływem pełnych 5 lat kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy Kredytu lub wystąpienie z powyższym żądaniem przed całkowitą spłatą Kredytu; 

b) wystąpienia przez członka Kasy z żądaniem wypłaty udziałów  ponadobowiązkowych 

wpłaconych w ramach Promocji przed upływem pełnych 5 lat kalendarzowych od dnia całkowitej 

spłaty zobowiązania wobec Kasy w przypadku Umowy Restrukturyzacji 

c) niewywiązywania się z warunków Umowy Restrukturyzacji.  

 

7.2. Do wyliczenia terminów określonych w pkt. 7 stosuje się zasady określone w pkt. 6.2.  

7.3. W przypadkach określonych w pkt. 7.1. lit. a, b i c (utrata prawa do uczestnictwa w 

Promocji), automatycznie 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 lub 

stwierdzenia przez Kasę niespełnienia Umowy Restrukturyzacji.  

 



8.   Postanowienia końcowe 

 8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut Kasy 

oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

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

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

z Promocji przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie Promocji, chyba że zostaną 

poinformowani o zmianach na piśmie i przyjmą nowe warunki Promocji.  

 8.3. 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  „Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz”. 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. 

8.4. Przystępując do Promocji członek Kasy składa własnoręczny podpis pod 

oświadczeniem, dotyczącym zapoznania się z niniejszym Regulaminem, akceptacji jego 

postanowień i zobowiązania do ich przestrzegania. 

8.5. Udział w promocji jest dobrowolny. 

8.6. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest członkostwo w Kasie. Kasa jest 

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją tej Promocji. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji.  

  8.7. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami dostępnymi w ofercie Kasy. 

8.8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  

8.9. Każda promocja organizowana przez Kasę stanowi odrębną ofertę, której zasady 

określa odrębny regulamin.  

 

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

nr 3  z dnia 05.05.2015 r. obowiązującą od  dnia 6 maja 2015 r. 

 


