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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 77/2020 

z dnia 24.06.2020r. 

Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Tarnobrzegu 

 

 

Zasady i warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych  

dla osób fizycznych  - konsumenckich  

w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu  

z okresem spłaty do 36 miesięcy   
 

 

WSTĘP 

 

§ 1 

 

1. Niniejsza regulacja określa zasady i warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych dla 

osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z okresem 

spłaty do 36 miesięcy, objętych Regulaminem udzielania kredytów konsumpcyjnych dla 

osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu i Instrukcją 

służbową udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich 

w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu. 

2. Dla potrzeb marketingowych, udzielanie kredytów wymienionych w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu rozumiane jest jako udzielanie kredytu w ramach akcji promocyjnej pod nazwą 

„KREDYT DLA CIEBIE”.  

3. Akcja promocyjna trwa od dnia 01.07.2020r. do odwołania. 

4. Kredyt może być udzielony osobie (om), która (e) posiada (ją) zdolność kredytową 

obliczaną według zasad obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu oraz 

spełniają pozostałe warunki kredytowania określone m.in. w Regulaminie udzielania 

kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym 

w Tarnobrzegu i Instrukcji służbowej udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu oraz pozostałych 

regulacjach obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu a dotyczących 

udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych. 

5. Określenia użyte w niniejszej regulacji objaśnione są w Instrukcji służbowej udzielania 

kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym 

w Tarnobrzegu. 

 

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW DLA OSÓB, KTÓRE NIGDY 

NIE POSIADAŁY KREDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TARNOBRZEGU 

 

§ 2 

 

1. Zasady i warunki udzielania kredytu gotówkowego zawarte w niniejszym paragrafie 

dotyczą wnioskodawców, którzy nigdy nie korzystali z usług kredytowych Banku 

(zarówno kredytów gotówkowych / mieszkaniowych jak i finansujących działalność 

gospodarczą / rolniczą).  

2. Kredyt dla wnioskodawcy (ów) wymienionego (ych) w punkcie 1 niniejszego paragrafu 

może być udzielony na następujących warunkach (z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 4): 

a) okres kredytowania do 12 miesięcy, 

b) maksymalna kwota kredytu 6.000,00 zł, 
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c) oprocentowanie kredytu jest stałe w skali roku i wynosi 7,50%, 

d) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,00 zł, 

e) prowizja za udzielenie kredytu 0,00%, 

f) kredyt może być spłacany w ratach malejących lub równych.  

3. W przypadku występowania dwóch lub więcej współkredytobiorców, wszyscy 

współkredytobiorcy muszą spełniać warunek określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

 

KREDYTY GOTÓWKOWE Z OKRESEM SPŁATY DO 36 MIESIĘCY 

 

§ 3 

 

1. Niniejszy paragraf normuje zasady i warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych  

z okresem spłaty do 36 miesięcy, udzielanych zgodnie z „Regulaminem udzielania 

kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym 

w Tarnobrzegu”. 

2. Kredyt wymieniony w punkcie 1 niniejszego paragrafu może być udzielony na 

następujących warunkach (z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 4): 

a) okres kredytowania do 36 miesięcy, 

b) maksymalna kwota kredytu zależna jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy (ów), 

c) oprocentowanie kredytu jest stałe w skali roku i wynosi: 

- 8,50% w skali roku dla kredytów z okresem spłaty do 12 miesięcy, 

- 9,00% w skali roku dla kredytów z okresem spłaty od 12 miesięcy do 36 miesięcy, 

d) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,00 zł, 

e) prowizja za udzielenie kredytu (wysokość prowizji nie podlega negocjacjom): 

- 4,00% w przypadku kredytów bez zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci  

ubezpieczenia „Życie komfort”, 

- 3,00% w przypadku kredytów z zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci 

ubezpieczenia „Życie komfort”, 

f) kredyt może być spłacany w ratach malejących lub równych.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 4 

 

1. W przypadku kredytów wymienionych w paragrafie 2 i 3 niniejszych zasad, których kwota 

nie przekracza trzykrotności średnich miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy, nie jest 

wymagana zgoda współmałżonka oraz ustanowienie zabezpieczenia (innego niż 

określonego w punkcie 4). 

2. W przypadku kredytobiorców posiadających stałe źródło dochodu (renta, emerytura, 

umowa o pracę na czas nieokreślony), przy kwocie kredytu nie przekraczającej 

pięciokrotności dochodu netto kredytobiorcy stosujemy adekwatne zabezpieczenia, jednak 

istnieje możliwość odstąpienia od zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia. 

3. W przypadku kredytobiorców posiadających rachunek w Banku od co najmniej 6 miesięcy 

na który regularnie wpływa emerytura bądź wynagrodzenie za pracę, nie jest wymagane 

zaświadczenie o zarobkach. 

4. Każdy kredytobiorca (jako zabezpieczenie spłaty kredytu) obowiązany jest do złożenia 

weksla „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, zastosowanie ma Regulamin 

udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich w Banku 

Spółdzielczym w Tarnobrzegu, Instrukcja służbowa udzielania kredytów konsumpcyjnych 
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dla osób fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu oraz 

Instrukcja „Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych”. 

6. W okresie obowiązywania niniejszych zasad, kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych – 

konsumenckie objęte Regulaminem udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych – konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu i Instrukcją 

służbową udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych – konsumenckich 

w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu udzielane są na warunkach i zasadach 

określonych w niniejszych zasadach. 


