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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KDBS nr 227 /2018 z dnia 03 września 2018 r.  

 

Regulamin kredytu mieszkaniowego – „W końcu na swoim” 

(Promocja)  
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady Promocji sprzedaży kredytów 
mieszkaniowych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym pn. „W końcu na 
swoim”, zwanego dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, z siedzibą we 
Włocławku ul. Żabia 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065723, NIP 889-00-02-527, REGON 
000495065 („Organizator”, „Bank”). 

3. Promocja trwa w okresie od dnia  05 lipca 2018 r. do dnia  04 listopada 2018 r., (okres 

trwania promocji) z tym, że wniosek o kredyt mieszkaniowy powinien zostać przez Klienta 
złożony w terminie od dnia 05 lipca 2018 r. do dnia  04 listopada 2018 r, a umowa 
kredytowa powinna być podpisana w terminie od dnia 05 lipca 2018 r. do dnia                           
17 listopada 2018 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji.  
5. Promocja jest prowadzona w następujących placówkach:  

Aleksandrów Kujawski  ul. Szkolna 13  

Brześć Kujawski  ul. Reymonta 15  

Ciechocinek  ul. Zdrojowa 18a  

Dobrzyń nad Wisłą  ul. Słowackiego 1  

Lubanie  Lubanie 17b  

Nieszawa  ul. 3 Maja 7  

Osięciny  Plac Bohaterów Powstania Warszawy 5  

Radziejów  ul. Brzeska 11 

Topólka  Topólka 47  

Toruń  ul. Towarowa 4-6  

Wielgie  ul. Starowiejska 76  

Włocławek  ul. Cyganka 28  

Włocławek  ul. Jana Pawła II 75  

Włocławek  ul. Kościuszki 21  

Włocławek  ul. Żabia 6  

 

§ 2 Definicje 

1. Organizator/ Bank – Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy. 
2. Placówka – oddziały, filie i BPOK Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 

wymienione w § 1 pkt. 5.  
3. Promocja – promocja sprzedaży organizowana i prowadzona na podstawie niniejszego 

regulaminu. 
4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 
5. Uczestnik – osoba określona w § 4.  
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§ 3 Opis produktu w ramach promocji 

1. Produktem dostępnym w ramach Promocji jest kredyt mieszkaniowy (nazwany w 
niniejszym regulaminie „Kredyt”) o poniżej określonym parametrze cenowym w zakresie  
prowizji przygotowawczej od przyznanej kwoty kredytu: 

a) prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu mieszkaniowego – 0 %.  

2. Pozostałe warunki kredytu zgodnie ze standardową ofertą kredytów mieszkaniowych              
w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym. 

 

§ 4 Uczestnik 

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie 
następujące warunki:  
a) w okresie od 05 lipca 2018 r. do dnia 04 listopada 2018 r złoży wniosek  o kredyt 

mieszkaniowy w Placówce Banku,  
b) otrzyma pozytywną decyzję kredytową, 
c) zawrze z Bankiem Umowę o kredyt mieszkaniowy dostępny w ramach Promocji  

w terminie od dnia 05 lipca 2018 r. do dnia 17 listopada 2018 r. 

 
 

§ 5 Reklamacje i skargi 

1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących promocji określonych niniejszym    
Regulaminem Uczestnik ma prawo złożyć reklamację. Reklamację należy składać  zgodnie 
z zasadami składania reklamacji/skarg/wniosków dostępnym na stronie internetowej 
Organizatora (www.kdbs.com.pl).   

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.  
 

§ 6 Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.  

2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.  
3. Bank jako administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 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.  

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.kdbs.com.pl) oraz                            
w placówkach wskazanych w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 

5. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 
 

§ 7 Oświadczenie Uczestnika  

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am oraz akceptuję treść 
postanowień Regulaminu Promocji kredytu mieszkaniowego pn. „W końcu na swoim”. 

 
 
………………………………………….   

miejscowość , data 

 
 
 
.............................................................................. ............................................................... 

(imię, nazwisko oraz podpis klienta)  (pieczęć firmowa i podpis za 
Bank pod pieczątką imienną) 


