Regulamin Promocji
„OTWÓRZ KONTO Z LIMITEM I ODBIERZ PREZENT”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady Promocji o nazwie
„Otwórz konto z limitem i odbierz prezent” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
z siedzibą w Mikołowie, Krakowska 29, 43-190 Mikołów, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000099638, NIP
6350000854, REGON 003482502 („Organizator”, „Bank”).
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Limit Odnawialny w rachunku ROR - forma odnawialnego kredytu
w rachunku, umożliwiająca rozliczanie transakcji w przypadku, gdy nie mają
one pokrycia w saldzie księgowym rachunku, do kwoty na jaki limit został
przydzielony. Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie
w limicie,
b) Umowa o ROR - umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
c) Klient - osoba fizyczna ubiegająca się o Limit Odnawialny w rachunku ROR
w Banku, która zawarła Umowę o ROR, w okresie trwania promocji.
4. Promocja trwa w okresie od 06 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. (Okres
trwania Promocji).

§ 2. Zasady Promocji
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które w Okresie trwania Promocji:
a) założą w Banku rachunek ROR wraz z deklaracją przeniesienia wpływów
z
tyt.
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b) przedłożą w Banku wyciąg z konta potwierdzający wpływ z ostatnich:
•
6 miesięcy, gdy wnioskowana kwota limitu wynosi 10.000,00 zł dla
1 osobowego gospodarstwa domowego oraz Kredytobiorców
z liczniejszych gospodarstw domowych, w których tylko jedna osoba
dorosła uzyskuje dochody,
•
12 miesięcy, gdy wnioskowana kwota limitu wynosi 50.000,00 zł dla min.
2 osobowego gospodarstwa domowego, w których min. dwie osoby
dorosłe uzyskują dochody
c) złożą oświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
2. Udostępnienie oferty limitu odnawialnego w rachunku ROR uzależnione jest od
przeprowadzonej przez Bank indywidualnej oceny zdolności kredytowej
Uczestnika.

3. Produktem dostępnym w ramach Promocji jest:
a) darmowy rachunek ROR w złotych, na następujących warunkach
cenowych:
•
•
•
•

0 zł za otwarcie,
0 zł za prowadzenie rachunku,
0 zł za przelewy internetowe,
0 zł za dostęp do usługi eBanknet,

b) Limit odnawialny w rachunku ROR, na następujących warunkach
cenowych:
•
•
•
•

0 zł za przyznanie limitu,
7,99 % oprocentowanie w skali roku,
okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy,
maksymalna wnioskowana kwota limitu wynosi:
- 10.000,00 zł dla 1 osobowego gospodarstwa domowego oraz
Kredytobiorców z liczniejszych gospodarstw domowych,
w których tylko jedna osoba dorosła uzyskuje dochody,
- 50.000,00 zł dla min. 2 osobowego gospodarstwa domowego,
w których min. dwie osoby dorosłe uzyskują dochody.
4. Limit odnawialny w rachunku ROR przeznaczony jest na dowolny cel,
z wyjątkiem spłaty zobowiązań posiadanych w Banku.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:
a) Umowa o otwarcie oszczędnościowego rachunku bankowego w złotych
oraz udostępnienie usług i produktów związanych z prowadzonym
rachunkiem oszczędnościowym.
b) Regulamin oszczędnościowego rachunku bankowego.
c) Taryfa opłat i prowizji bankowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego
w Mikołowie dla Klientów Indywidualnych.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Mikołowskiego Banku
Spółdzielczego w Mikołowie oraz na stronie internetowej Banku pod adresem
www.bankmbs.pl.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Banku.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Bank jako administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych informuje, że w okresie trwania Promocji będzie
przetwarzał dane osobowe Uczestników Promocji, w celu realizacji Promocji.

Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich
poprawienia.
7. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy
przebieg.

