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Regulamin udzielania konsolidacyjnego kredytu gotówkowego w ramach 

 Oferty pod nazwą „Jedna Rata”. 

 

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejsze zasady określają tryb i zasady udzielania przez PLUS BANK S.A. kredytu gotówkowego w 

ramach specjalnej oferty konsolidacji pod nazwą „Jedna Rata”. 

1.2 Oferta obowiązuje od 21.08.2018 r. do odwołania 

1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie mają zastosowanie odpowiednie przepisy wewnętrzne 

obowiązujące w Banku. 

2 ADRESACI OFERTY 

2.1  Z Oferty na warunkach i zasadach opisanych poniżej, mogą skorzystać Wszyscy Klienci banku 

zainteresowani ofertą konsolidacji zewnętrznej i wewnętrznej swoich zobowiązań kredytowych, 

obsługujący prawidłowo (posiadają minimalną lub wyższą od poniżej wskazanej wartość punktową w BIK) 

wcześniej zaciągnięte zobowiązania kredytowe. 

2.2 Z preferencyjnej stawki prowizji mogą skorzystać Klienci pozyskani przy udziale POS CP/PLK, którzy 

posiadają w Banku Konto Osobiste na które – w minimum jednym z miesięcy badanego okresu - 

odnotowano wpływ w minimalnej wysokości miesięcznej 3 550 zł (badamy wpływy w miesiącu złożenia 

wniosku i jeden miesiąc wstecz od miesiąca złożenia wniosku). 

3 PARAMETRY PRODUKTU 

3.1 Kwota kredytu brutto    od 5 000 do  50 000,00 zł        

3.2 Okres kredytowania    od 12 m-cy do  60 m-cy   

      Prowizja za udzielenie kredytu     

Ocena 

punktowa 

BIK 

Stawka prowizji 

Stawka prowizji 

klient z dochodem 

netto pow. 3 550 zł 

471 - 515 9,90 % 8,00 % 

516 – 581 7,90 % 6,00 % 

582 i pow. 0,00% 0,00 % 

 

3.3 Oprocentowanie       zmienna stopa procentowa 

 

 

 

 

 

4 PRZEZNACZENIE KREDYTU 

Kredyt przeznaczony jest na:  

 konsolidację zewnętrznych zobowiązań finansowych klientów,  

 konsolidację wewnętrznych zobowiązań finansowych klientów,  

 dowolny cel konsumpcyjny – do wysokości posiadanej zdolności kredytowej. 

 

Ocena punktowa 

BIK 
5 000 – 50 000 zł  

12 –  60 m-cy  

 

471 – 515  8,99% 

516 – 581 8,99% 

pow. 582 8,49% 
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5 WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO  

 Zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

6 WERYFIKACJA WNIOSKODAWCY  

Weryfikacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami. Przy zastrzeżeniu, że minimalny 

akceptowany poziom punktacji scoringu BIK dla oferty wynosi 471 pkt. (warunek musi spełniać 

przynajmniej jeden z wnioskodawców).  

Pracownik sprzedaży weryfikuje wstępnie raport BIK, bezpośrednio w Oddziale po podpisaniu przez 

Klienta – „Oświadczenia o zgodzie na weryfikację w BIK”, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu. W sytuacji gdy w danym dniu - po przeprowadzonej weryfikacji BIK - z Klientem nie zostanie 

podpisany żaden wniosek o kredyt, „Oświadczenie o zgodzie na weryfikację w BIK” jest przekazywane do 

Centrum Obsługi Dokumentów celem archiwizacji. 

7 SPŁATA     

 Spłata zobowiązania realizowana w dowolny akceptowany przez Bank sposób, jednak  preferowaną 

 formą jest automatyczne obciążenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

8 ZASADY DYSTRYBUCJI 

 Oferta dystrybuowana poprzez kanały dystrybucji: : 

 Oddziały operacyjne, 

 COK telefon, 

 Sieć Agencyjna. 


