Załącznik nr 1
do Uchwały nr 116./2017
Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie z dnia 25.05.2017 r.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Regulamin Promocji
Kredytu inwestycyjnego „Rozwijaj swój biznes III”
w Rejonowym Banku Spółdzielczym
w Lututowie

Maj 2017

§ 1 Organizator Promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania promocji kredytu
inwestycyjnego „Rozwijaj swój biznes III”.
2. Promocja kredytu inwestycyjnego „Rozwijaj swój biznes III”, zwana dalej Promocją,
organizowana jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą Lututów,
ul Klonowska 2, 98-360 Lututów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod
numerem 0000126783, NIP 832-000-36-71, REGON 000503310., zwany dalej Bankiem, lub
Organizatorem.
§ 2 Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje od 10.06.2017 r. do 31.12.2017 r. włącznie.
2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy o kredyt
inwestycyjny.
§ 3 Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
w tym rolników, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy promocji dzielą się na trzy grupy:
1) I grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres co
najmniej 24 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego,
2) II grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres co
najmniej 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego,
3) III grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres krótszy
niż 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) w odniesieniu do I grupy Uczestników:
a) złożenie w okresie obowiązywania Promocji wniosku o kredyt inwestycyjny wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, w kwocie nie mniejszej niż 10 000,00zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych),
b) w okresie ostatnich 12 miesięcy prowadzony przez Bank rachunek rozliczeniowy nie
podlegał zajęciu egzekucyjnemu i przeprowadzane za jego pośrednictwem
średniomiesięczne rozliczenia pieniężne (obroty po stronie Ma), stanowiły kwotę
odpowiadającą wysokości co najmniej 60% średniomiesięcznych przychodów
uzyskanych przez Uczestnika,
c) w ciągu ostatnich 6 miesięcy Uczestnik nie posiadał w Banku zadłużenia
przeterminowanego lub niedopuszczalnego debetu przez okres dłuższy niż 7 dni,
d) Uczestnik nie posiada zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie
wobec ZUS/KRUS,
e) dane finansowe za ostatni rok obrotowy wykazują dodatni wynik finansowy,
2) w odniesieniu do II grupy Uczestników:
a) złożenie w okresie obowiązywania Promocji wniosku o kredyt inwestycyjny wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, w kwocie nie mniejszej niż 10 000,00zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych),
b) w okresie ostatnich 12 miesięcy prowadzony przez Bank rachunek rozliczeniowy nie
podlegał zajęciu egzekucyjnemu i przeprowadzane za jego pośrednictwem
średniomiesięczne rozliczenia pieniężne (obroty po stronie Ma), stanowiły kwotę
odpowiadającą wysokości co najmniej 60% średniomiesięcznych przychodów
uzyskanych przez Uczestnika,
c) w ciągu ostatnich 6 miesięcy Uczestnik nie posiadał w Banku zadłużenia
przeterminowanego lub niedopuszczalnego debetu przez okres dłuższy niż 7 dni,
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d) Uczestnik nie posiada zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie
wobec ZUS/KRUS,
e) dane finansowe za ostatni rok obrotowy wykazują dodatni wynik finansowy,
3) w odniesieniu do III grupy Uczestników:
a) złożenie w okresie obowiązywania Promocji wniosku o kredyt inwestycyjny wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, w kwocie nie mniejszej niż 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych),
b) w okresie ostatnich 6 miesięcy prowadzony przez Bank rachunek rozliczeniowy nie
podlegał zajęciu egzekucyjnemu i przeprowadzane za jego pośrednictwem
średniomiesięczne rozliczenia pieniężne (obroty po stronie Ma), stanowiły kwotę
odpowiadającą wysokości co najmniej 60% średniomiesięcznych przychodów
uzyskanych przez Uczestnika. Bank może odstąpić od wymogu posiadania rachunku
w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku i przedstawienia 6-ścio
miesięcznej historii rachunku.
c) w ciągu ostatnich 6 miesięcy Uczestnik nie posiadał w Banku zadłużenia
przeterminowanego lub niedopuszczalnego debetu przez okres dłuższy niż 7 dni,
d) Uczestnik nie posiada zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie
wobec ZUS/KRUS,
e) dane finansowe za ostatni rok obrotowy wykazują dodatni wynik finansowy lub
bieżące dane finansowe oraz dodatni wynik finansowy prognozowany jest na koniec
roku bieżącego, w odniesieniu do podmiotów nie posiadających danych finansowych
za rok ubiegły.
4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest podpisanie przez Uczestnika,
w okresie obowiązywania Promocji, umowy o kredyt inwestycyjny.
5. Kredyty niespełniające warunków opisanych w niniejszym Regulaminie będą podlegały
standardowym warunkom, co do kwoty prowizji określonej w obowiązującej w Banku Tabeli
prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe oraz wysokości oprocentowania ustalonego
zgodnie z Zasadami oprocentowania kredytów złotowych w Rejonowym Banku
Spółdzielczym w Lututowie.

1.
2.

3.

4.

§ 4 Zasady Promocji
Uczestnik promocji zobowiązany jest do posiadana w Banku rachunku rozliczeniowego przez
okres kredytowania, pod rygorem zwiększenia oprocentowania o 1 pp.
W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Bank
zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia okresu odsetkowego, następującego po
miesiącu, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze
zobowiązań.
Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
w zakresie składania przez Uczestników wniosków o kredyt inwestycyjny mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Rejonowym
Banku Spółdzielczym w Lututowie, w związku z czym Uczestnik Promocji poza spełnieniem
warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki przewidziane
ww. Regulaminie udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Rejonowym Banku
Spółdzielczym w Lututowie.
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie
Promocji oraz warunki przyznawania kredytów inwestycyjnych, o których mowa
w ust. 3, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:
1) w odniesieniu do I grupy Uczestników:
a) oprocentowania kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc
naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 3,25 pp.,
b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu.
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2) w odniesieniu do II grupy Uczestników:
a) oprocentowania kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc
naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 4,40 pp.,
b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu,
3) w odniesieniu do III grupy Uczestników:
c) oprocentowania kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc
naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 5,25 pp.,
d) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu.
5. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego
wniosku kredytowego, bez podania przyczyny.
§ 5 Reklamacje
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji rozpatrywane są na zasadach określonych
w „Regulaminie udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Rejonowym Banku
Spółdzielczym w Lututowie”.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1) w siedzibie oraz Oddziałach Organizatora,
2) na stronie internetowej rbs.lututow.pl
2. Każda organizowana przez Bank promocja jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
Promocje organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu.
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