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Regulamin udzielania kredytu gotówkowego w ramach Specjalnej Oferty  

pod nazwą „Profit z ROR ”. 
                      

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejsze zasady określają tryb i zasady udzielania przez PLUS BANK S.A. kredytu gotówkowego  
w ramach Specjalnej Oferty pod nazwą „ Profit z ROR ”. 

1.2 Oferta obowiązuje od 05.12.2017 r. do 31.01.2018 r. 

1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie regulacje 
i przepisy obowiązujące w PLUS BANK S.A. 

2 ADRESACI OFERTY 

Osoby fizyczne – o profilu Nieznany - które korzystają z oferty Kont osobistych w PLUS BANK S.A. – t.j. 
posiadają ROR, na który realizowane są wpływy w wysokości min 500,00 zł miesięcznie (analizujemy trzy 
miesiące wstecz od daty wniosku, przy czym wlicza się wpływ w miesiącu analizy)  

3 PARAMETRY PRODUKTU 

3.1 Kwota kredytu brutto        od 1 500,00 zł do 100 000,00 zł  

3.2 Okres kredytowania        do 60 m-cy  

3.3 Prowizja za udzielenie kredytu     8,00%   

3.4 Oprocentowanie       zmienna stopa procentowa  

          8,00%  

4 PRZEZNACZENIE KREDYTU 

4.1 Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel w tym konsolidację. 

5 WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY  

5.1 Warunkiem skorzystania z Oferty jest przedstawienie przez Wnioskodawcę dokumentów zgodnie z 
procedurami obowiązującymi w PLUS BANK S.A  

5.2 W przypadku dwóch kredytobiorców, w celu skorzystania z oferty wystarczy, że jeden z 
wnioskodawców spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

6 WERYFIKACJA WNIOSKODAWCY  

6.1 Zgodnie z obowiązującymi w PLUS BANK S.A. procedurami z zastosowaniem dodatkowej 
weryfikacji posiadania ROR.  

6.2 Ocenę ilościową przeprowadza się na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oraz braku 
zaległości podatkowych do kwoty kredytu 4 200,00 PLN brutto, dla wszystkich akceptowanych przez 
PLUS BANK S.A źródeł dochodu. 

6.3 Dokumentowanie źródła i wysokości dochodów uzyskiwanych przez adresatów Oferty odbywa się 
zgodnie z obowiązującą w Banku Metodyką badania zdolności kredytowej klienta detalicznego, 
Metodyką badania zdolności kredytowej klientów prowadzących działalność rolniczą, Procedurą 
weryfikacji klienta detalicznego dla pracowników CWUK i DK. 

6.4 Akceptacja Klientów nie posiadających w raporcie kredytowym BIK historii kredytowej i punktacji 
scoringowej do kwoty 4 200,00 zł brutto. 
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6.5 Brak konieczności przesyłania dokumentów kredytowych do CWUK i ich sprawdzenia na etapie 
weryfikacji wniosku. Weryfikacja kompletu dokumentów odbywa się na etapie uruchomienia kredytu 
– z wyłączeniem wniosków z konsolidacją. 

6.6  Przy zastosowaniu odstępstw od zapisów obowiązującej „Procedury weryfikacji klienta detalicznego 
dla pracowników CWUK i DK”, polegającego na zastosowaniu dla kryterium odrzucenia po analizie w 
BIK: 

1. skrócenia z 36 m-cy do 24 m-cy badanego okresu historii statusów płatności (na otwartych i 

zamkniętych rachunkach klienta z relacją główny kredytobiorca lub współkredytobiorcą) z kwotą 

przeterminowania większą niż 200,00 PLN: 

03 (zaległość powyżej 180 dni),  

0W (windykacja),  

0E (egzekucja),  

0U (rachunek umorzony),  

0O (rachunek odzyskany). 

2.  skrócenia z 6 m-cy do 3 m-cy badanego wystąpienia w historii kredytowej (na otwartych i 

zamkniętych rachunkach klienta z relacją główny kredytobiorca lub współkredytobiorca) przy 

liczbie dni opóźnienia 31 – 90 (status 01), kwoty przeterminowania: większej niż 200 PLN lub 

równej bądź większej niż rata kredytu (w przypadkach, gdy rata kredytu jest niższa niż 200 PLN). 

7 SPŁATA     

7.1 Realizowana w drodze ustanowionej przez Klienta automatycznej spłaty rat kredytowych z ROR. 

8 KANAŁY DYSTRYBUCJI 

8.1 Oferta dystrybuowana poprzez kanały dystrybucji: : 

• Oddziały operacyjne,  

• Gotówka przez www i telefon. 


