Zasady Promocji kredytów gotówkowych przez Internet udzielanych przez stronę
www dla Klientów indywidualnych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
(kwota kredytu udzielonego od 20 001Pln do 120 000Pln)
(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami
BNP Paribas Bank Polska S.A.)
I.
1.

Postanowienia ogólne

Organizatorem Promocji kredytów gotówkowych jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej
„Bank”,) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości
wpłacony.

2.

Definicje:
strona www – strona internetowa www.igotowka.pl umożliwiająca złożenie wniosku
kredytowego
Klient - osoba fizyczna, która zawiera umowę kredytu na cele nie związane z działalnością
gospodarczą
Karta Debetowa – zgodnie z definicją użytą w Regulaminie wydawania i używania kart
debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
Konto Dobrze Dobrane – Konto Osobiste wskazane w Taryfie Prowizji i Opłat na które
został wypłacony Kredyt,
Konto Osobiste, Rachunek Wspólny, Rachunek, Lokata Terminowa, Umowa
Rachunku – zgodnie z definicjami użytymi w Regulaminie Rachunków dla klientów
indywidualnych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
II. Zasady Promocji

1. Promocja skierowana jest do Klientów indywidualnych którzy w okresie trwania Promocji
zawrą z Baniem umowę kredytu gotówkowego przez Internet oraz zawrą umowę
ubezpieczenia kredytobiorców (Pakiet A3).
2. Promocja dotyczy kredytów gotówkowych udzielonych od 20 001 do 120 000 zł na okres od
6 do 84 miesięcy.
3. Promocja obowiązuje od 01.04.2015 r. do 25.06.2015 włącznie.
4. O możliwości skorzystania z Promocji decyduje data złożenia wniosku kredytowego wraz z
kompletem wymaganej dokumentacji.
5. Promocja występuje w dwóch wariantach:
a) wariant z Kontem Dobrze Dobranym,
b) wariant bez Konta Dobrze Dobranego.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III, IV Zasad Promocji, w stosunku do Klientów,
którzy zostaną objęci Promocją, Bank będzie naliczał odsetki od kredytu wg promocyjnej
stopy oprocentowania w wysokości określonej w Umowie kredytowej.
W wariancie z Kontem Dobrze Dobranym Bank oferuje niższe oprocentowanie niż w wariancie
bez Konta Dobrze Dobranego.
III. Warunki korzystania z Promocji

1.

Podstawą skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) złożenie wniosku kredytowego przez Internet oraz złożenie kompletu wymaganej
dokumentacji w dowolnej jednostce Banku w okresie obowiązywania Promocji a także
zawarcie umowy kredytowej o udzielenie kredytu gotówkowego,
b) zawarcie przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia kredytobiorców w oparciu o Ogólne
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stanowiącego zabezpieczenie kredytu oraz utrzymanie go w całym okresie kredytowania,
c) podpisanie niniejszych Zasad Promocji najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej
o udzielenie kredytu gotówkowego,
oraz w przypadku Promocji w wariancie z Kontem Dobrze Dobranym:
i.
posiadanie w Banku, w momencie zawierania Umowy kredytowej, Konto Dobrze
Dobrane, na które zostanie wypłacony Kredyt,
ii.
comiesięczne zasilanie przez okres obowiązywania Umowy kredytowej Konta
Osobistego, na które został wypłacony Kredyt, kwotą minimum 1 000 PLN
(z wyłączeniem wpływów pochodzących z Lokat Terminowych i Rachunków
należących do Klienta prowadzonych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) z
zastrzeżeniem, iż dokonanie pierwszego wpływu kwotą minimum 1 000 PLN na
Konto Osobiste musi nastąpić do końca następnego miesiąca kalendarzowego
następującego po uruchomieniu Kredytu,
iii.
Umowa Rachunku na podstawie której jest prowadzone Konto Dobrze Dobrane
nie zostanie rozwiązana przez Klienta w okresie obowiązywania Umowy
kredytowej,
iv.
dokonywanie w okresie obowiązywania Umowy kredytowej miesięcznych
płatności
w
każdym
kolejnym
miesiącu
kalendarzowym
(transakcji
bezgotówkowych) na kwotę co najmniej 200 zł za towary lub usługi kartą
debetową wydaną do Konta Dobrze Dobranego, na które został wypłacony Kredyt
z zastrzeżeniem, że dokonanie pierwszych płatności (transakcji bezgotówkowych)
na kwotę co najmniej 200 zł za towary lub usługi kartą debetową musi nastąpić
do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po uruchomieniu
Kredytu, lub posiadanie wydanej i niezastrzeżonej karty kredytowej wydanej
przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. W przypadku wypłacenia Kredytu na rachunek
wspólny warunek dotyczący karty kredytowej nie obowiązuje.
IV. Konsekwencje niedotrzymania warunków Promocji
1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o kredyt gotówkowy udzielony
w ramach Promocji wystąpi przynajmniej jedno z niżej wymienionych zdarzeń:
a) Klient zrezygnuje lub rozwiąże umowę ubezpieczenia o którym mowa w Rozdziale III,
pkt 1 lit. b)stanowiącego zabezpieczenie kredytu
b) Klient korzystający z Promocji w wariancie z Kontem Dobrze Dobranym rozwiąże
Umowę Rachunku, która uprawnia do korzystania z Promocji (na równi z rozwiązaniem
Umowy Rachunku traktuje się zmianę rodzaju Konta Osobistego na inne niż
uprawniające do skorzystania z Promocji),
c) Klient korzystający z Promocji w wariancie z Kontem Dobrze Dobranym nie spełni
warunków opisanych w Rozdziale III Zasad promocji
to stopa oprocentowania kredytu wynikająca z warunków Promocji ulega podwyższeniu
o 2 punkty procentowe, zgodnie z postanowieniami w § 2 Umowy kredytowej. Jednakże w
żadnym wypadku oprocentowanie kredytu nie będzie wyższe niż oprocentowanie
maksymalne określone w art.359§2(1) Kodeksu cywilnego.
Bank będzie stosował podwyższoną stopę oprocentowania kredytu począwszy od
najbliższego okresu odsetkowego następującego po dacie zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej lub dacie rozwiązania Umowy Rachunku (bądź dacie zmiany rodzaju konta
na inne niż uprawniające do skorzystania z Promocji) lub po miesiącu kalendarzowym, w
którym nastąpiło niespełnienie warunków dotyczących wpływu na rachunek oraz transakcji
kartą wydaną do konta lub zastrzeżenie / zamknięcie karty kredytowej zgodnie z

zastrzeżeniami pkt. 2 rozdziału III Zasad Promocji. Powyższe znajduje zastosowanie również
w przypadku rozwiązania Umowy Rachunku przez Bank z przyczyn wskazanych w Umowie
Rachunku oraz Regulaminie Rachunków dla Klientów Indywidualnych w Banku BGŻ BNP
Paribas S.A.
V.

Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby
Banku z dopiskiem „Promocja kredytu gotówkowego przez Internet - Reklamacja” oraz
pisemnej lub ustnej w każdym oddziale Banku. Reklamacje będą rozpatrywane
bezzwłocznie ale nie później niż w ciągu 30 dni od ich wpływu do Banku
2. Szczegóły promocji oraz aktualne jej warunki dostępne są pod numerem telefonu 0-801
321 123 lub 22 566 99 99 , w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku
www.igotowka.pl
3. Klient złożonym podpisem oświadcza, iż otrzymał Zasady Promocji i zapoznał się z nimi
oraz je akceptuje.

…….……………………….………………
Data i podpis Klienta/Klientów

…....…..………………………
Data i podpis za Bank

