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Regulamin kredytu dla Klientów detalicznych Kredyt konsumpcyjny standard  

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

1. Regulamin  promocji kredytu gotówkowego „Kredyt konsumpcyjny standard” reguluje zasady i tryb 
udzielania oraz spłaty kredytu konsumpcyjnego (konsumenckiego) udzielanego na szczególnych 
(promocyjnych) zasadach, zwanego w  ofercie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego „Kredyt 
konsumpcyjny standard”. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym definicje użytych pojęć,  mają  
zastosowanie:   

1) wewnętrzne przepisy Banku zawarte w Regulaminie działalności kredytowej Orzesko-
Knurowskiego Banku Spółdzielczego – Załącznik nr 6.1 „Kredyt gotówkowy/konsumencki”,  

2) ogólnie obowiązujące przepisy Prawa, a w szczególności:  

− Prawo bankowe, 

− Ustawa o kredycie konsumenckim,  

− Kodeks cywilny,  

− Prawo dewizowe. 
  

Organizator. Czas trwania promocji 
§ 2. 

1. Organizatorem promocji kredytu gotówkowego „Kredyt konsumpcyjny standard” (dalej „Promocja”) jest 
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie S.A.  44-190 Knurów, ul. Szpitalna  8A, 
którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000073075, 
NIP 969-09-08-264, REGON: 000496828,  
(dalej „Bank” ).  

2. Promocja trwa od 15.03.2023 r. do odwołania, nie dłużej niż do 31.05.2023 r.  

3. Bank może w trakcie trwania Promocji wprowadzić zmiany do Regulaminu promocji kredytu 
gotówkowego „Kredyt konsumpcyjny standard” „ (dalej: „Regulamin”), które mają zastosowanie do 
Uczestników przystępujących do Promocji od dnia wejścia w życie zmiany. Informację o zmianie 
Regulaminu Bank udostępnia na stronie internetowej Banku.  

 

Uczestnicy promocji 

§ 3 . 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 
(dalej „Uczestnik”), która w okresie Promocji złoży wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego „Kredytu 
konsumpcyjnego standard” w Placówce Banku . 

2.  Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

 

Warunki uczestnictwa 

§ 4 . 

1. Kredyty objęte Promocją mogą być udzielone maksymalnie do kwoty: 

1)   50.000,00 zł ze stałym oprocentowaniem na maksymalny okres do 36 miesięcy, 

2) 100.000,00 zł z oprocentowaniem zmiennym na maksymalny okres do 84 miesięcy, 

2. Uczestnik, który podpisze umowę kredytową w czasie trwania Promocji zostanie objęty następującymi 
warunkami promocyjnymi: 

Stałe oprocentowanie kredytu 

 Oprocentowanie Prowizja 

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard z ubezpieczeniem 
na życie w ramach oferty dostępnej w Banku 

10,50% 0% 

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard dla Wnioskodawcy 
posiadającego rachunek ROR prowadzony przez Bank w okresie 
co najmniej 6 miesięcy, na który wpływają deklarowane wpływy z 
osiąganego dochodu oraz nie występowały na nim tytuły 
egzekucyjne 

10% 0% 

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard dla pozostałych 
Wnioskodawców 

11,50% 0% 

 
Zmienne oprocentowanie kredytu na podstawie     

 Oprocentowanie Prowizja 

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard z ubezpieczeniem 
na życie w ramach oferty dostępnej w Banku 

Stopa referencyjna 
NBP + stała marża 
Banku 3,75 p.p. 

0% 

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard dla Wnioskodawcy 
posiadającego rachunek ROR prowadzony przez Bank w okresie 

Stopa referencyjna 
NBP + stała marża 

0% 
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co najmniej 6 miesięcy, na który wpływają deklarowane wpływy z 
osiąganego dochodu oraz nie występowały na nim tytuły 
egzekucyjne 

Banku 3,25 p.p.  

Udzielenie kredytu konsumpcyjnego standard dla pozostałych 
Wnioskodawców 

Stopa referencyjna 
NBP + stała marża 
Banku 4,75 p.p. 

0% 

 

3. W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z ubezpieczenia na życie lub zamknięcia rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w trakcie trwania umowy kredytowej, Bank podwyższa 
oprocentowanie kredytu wg stopy właściwej dla kredytu konsumpcyjnego standard w ofercie 
promocyjnej dla  pozostałych Wnioskodawców, bez możliwości ponownego przywrócenia 
promocyjnych warunków cenowych kredytu. Podwyższone oprocentowanie  obowiązuje od dnia 
następnego po wygaśnięciu ochrony Ubezpieczeniowej lub  stwierdzenia przez Bank  zamknięcia przez 
Kredytobiorcę  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

4. O zmianie wysokości oprocentowania w związku z naruszeniem warunków Promocji, o którym mowa  
w ust. 3 Bank informuje Uczestnika w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, tj. pocztą elektroniczną za pośrednictwem e-mail, przesyłając również harmonogram spłaty 
kredytu uwzględniający podwyższoną wysokość oprocentowania. Podwyższona wysokość 
oprocentowania obowiązuje od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony Ubezpieczeniowej lub 
stwierdzenia przez Bank zamknięcia przez Uczestnika rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. 
Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu. 

5. Udzielenie „Kredytu konsumpcyjny standard” na preferencyjnych warunkach wynikających z niniejszej 
Promocji, uzależnione jest od: 
1) wydania przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej dotyczącej kredytu gotówkowego, poprzedzonej 

oceną wiarygodności i zdolności kredytowej Uczestnika wykonaną przez Bank, zgodnie  
z obowiązującymi w okresie składania wniosku kredytowego zasadami, a także  

2) spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji czyli posiadania umowy rachunku 
oszczędnościowo - rozliczeniowego, lub zawarcia umowy ubezpieczenia na życie za 
pośrednictwem Banku w ramach oferty dostępnej w Banku, w szczególności ogólnych warunków 
ubezpieczenia określonych przez zakład ubezpieczeń.  

6. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
www.okbank.pl. 

7. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Umowy Kredytu konsumpcyjnego standard na 
warunkach niniejszej Promocji, Regulamin Promocji stanowi integralną cześć tej Umowy.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 . 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin kredytu dla  
Klientów detalicznych „Kredyt konsumpcyjny standard” - załącznik nr 6.1a) do Regulaminu Działalności 
Kredytowej Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie.  

2. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji opisany jest w regulaminach produktów udzielonych  
w ramach niniejszej Promocji, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

  
  
 
 
  

 
Zarząd OK Banku Spółdzielczego 

http://www.okbank.pl/

