
REGULAMIN Promocyjnej Pożyczki Gotówkowej „Duet na lato bis” 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pożyczki gotówkowej „Duet na lato bis”, zwanej dalej 
„Promocją”. Organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta 
Chmielewskiego, z siedzibą w Lublinie, 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 05.08.2022 r. do dnia 17.08.2022 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 05.08.2022 r. do dnia 17.08.2022 r., złożą w Kasie wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej 
o parametrach określonych w ust. 4 niniejszego regulaminu (Wniosek), 

2) zadeklarują comiesięczny wpływ, w całym okresie spłaty Pożyczki na rachunek płatniczy w SKOK 
im. Z. Chmielewskiego w wysokości co najmniej 800 zł (nie dotyczy Podstawowego Rachunku Płatniczego 
i Rachunku Deponent). Niedotrzymanie przez Pożyczkobiorcę warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
skutkuje podwyższeniem rocznej stopy procentowej o 2 p.p.. Stopa procentowa zostanie podwyższona w terminie 
14 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pożyczkobiorca nie 
wywiązał się ze zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

3) Uczestnik promocji złożył lub złoży oświadczenie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku kredytowego, na wysyłkę 
całej korespondencji z Kasy drogą elektroniczną, dotyczącą: miesięcznych wyciągów z rachunków prowadzonych 
w Skok im. Z. Chmielewskiego, Tabel prowizji i opłat, Regulaminów, Informacji dotyczących zmian oprocentowania, 
Informacji, do wysłania których Kasa jest zobowiązana na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, 

4) Uczestnik promocji, który wyraził zgodę na: 

a) przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego swoich danych kontaktowych w postaci adresu 
e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu przesyłania mu drogą elektroniczną (tj. w formie 
wiadomości e-mail lub sms) ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK im. Zygmunta 
Chmielewskiego oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK 
im. Zygmunta Chmielewskiego* 

b) przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego swoich danych osobowych w zakresie numeru 
telefonu w celu oferowania mu produktów i usług SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego oraz podmiotów 
powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* drogą 
telefoniczną (w formie rozmowy z konsultantem) 

c) przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego swoich danych osobowych w zakresie numeru 
telefonu lub adresu e-mail w celu składania mu ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK 
im. Zygmunta Chmielewskiego oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo 
ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących 
(tj. systemów generujących automatyczne komunikaty głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, 
sms lub mms) 

d) przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta 
Chmielewskiego* swoich danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego oraz swojego 
imienia i nazwiska w celu przesyłania mu drogą listowną (tj. w formie papierowej) ofert i reklam 
dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK 
im. Zygmunta Chmielewskiego* i w związku z tym wyraża zgodę na udostępnienie tym podmiotom 
ww. danych 



e) przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta 
Chmielewskiego* swoich danych kontaktowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu 
komórkowego w celu przesyłania mu drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości e-mail lub sms) ofert 
i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo 
ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* i w związku z tym wyraża zgodę na udostępnianie tym 
podmiotom ww. danych 

f) przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta 
Chmielewskiego* swoich danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu 
składania mu ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo 
lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* z wykorzystaniem tzw. automatycznych 
systemów wywołujących (tj. systemów generujących automatyczne komunikaty głosowe, komunikaty 
poczty elektronicznej, sms lub mms) i w związku z tym wyraża zgodę na udostępnienie tym podmiotom 
ww. danych 

*podmiotami powiązanymi osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego są Horyzont 
Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, KRS 0000490180 prowadzącej m.in. sieć sklepów Skoczek 
Zielony i sklep internetowy www.skoczekzielony.pl; Stowarzyszenie „HORYZONT” Wspierania Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, KRS 0000023869 
oraz Fundacja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, 
ul. Wallenroda 2E, KRS 0000582637 

5) w zakresie wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Kasę, 

6) zaakceptują niniejszy Regulamin przez podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod jego tekstem, 

7) zawrą z Kasą umowę pożyczki gotówkowej do wniosku złożonego w Okresie Promocji, 

zwane dalej „Uczestnikami Promocji”. 

4. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi promocji, spełniającemu łącznie warunki opisane w ust. 3 niniejszego 
Regulaminu, pożyczki gotówkowej na następujących warunkach:  

1) wnioskowana kwota pożyczki do 50 000 zł, 

2) okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy, 

3) opłata przygotowawcza 0 zł 

4) I. dla Członków SKOK im. Z. Chmielewskiego, którzy skorzystają z ubezpieczenia na życie: 

a) oprocentowanie zmienne roczne pożyczki 10,75%, 

b) prowizja za udzielenie, liczona od całkowitej kwoty pożyczki jednorazowo 2%. 

II. dla pozostałych Członków SKOK im. Z. Chmielewskiego 

a) oprocentowanie zmienne roczne pożyczki 13%, 

b) prowizja za udzielenie, liczona od całkowitej kwoty pożyczki jednorazowo 7%, 

5. Promocją nie są objęte pożyczki gotówkowe przeznaczone w całości lub części na spłatę pożyczek, kredytów, 
zadłużenia w limitach w koncie lub zadłużenia na kartach kredytowych posiadanych w Kasie lub innych instytucjach 
finansowych. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczki gotówkowej, w tym promocji „Więcej zyskujesz, 
gdy udziały dokupujesz”. 

7. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w trakcie jej trwania. 



8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Uczestnika 
reklamacji oraz ich obsługi przez Kasę, zastosowanie mają „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek 
konsumenckich Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego” oraz „Tabela 
prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów”. 

9. Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji: 

a. 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. 

b. Kasa 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, Kasa 
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. 

c. Kasa rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji. Odpowiedź, o której mowa w zdaniu poprzednim Kasa może dostarczyć 
pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. 

d. W przypadku Kasy 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. 

10. „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej 
im. Zygmunta Chmielewskiego” oraz „Tabela prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów” są dostępne wraz 
z niniejszym Regulaminem w Oddziałach Skok im. Z. Chmielewskiego. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej 
im. Zygmunta Chmielewskiego nr 2  z dnia 04.08.2022 r. i obowiązuje od dnia 05.08.2022 r. 

Zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia powyższego Regulaminu. 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 
 

PESEL:………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data i czytelny podpis 


