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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 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

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

2 ADRESACI OFERTY 

2.1  Osoby fizyczne, które korzystają z oferty Kont osobistych w PLUS BANK S.A. – t.j. 

1. posiadają ROR na który realizowane są wpływy w wysokości min 1 000 zł miesięcznie 
(analizujemy trzy miesiące wstecz od daty wniosku, przy czym wlicza się wpływ w miesiącu 
analizy)  

2. posiadają/założą ROR i złożą deklarację realizację wpływów na ROR w min miesięcznej 
wysokości 1 000 zł  

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    6,00% - adresaci opisani w ust 2.1 pkt. 1 

         8,00% - adresaci opisani w ust 2.1 pkt. 2 

3.4 Oprocentowanie      zmienna stopa procentowa  

         8,00%  

4 PRZEZNACZENIE KREDYTU 

4.1 Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Wnioskodawcy. 

5 WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY  

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

oraz dodatkowo:  

•  posiadanie w całym okresie kredytowania rachunku w PLUS BANKU S.A., 

•  zasilanie rachunku wpływami minimum  1 000 zł miesięcznie, 

•  ustanowienie spłaty kredytu w formie automatycznego obciążenia rachunku w PLUS  
BANK S.A. 

•  podpisanie oświadczenia o warunkach skorzystania z oferty (Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty) 

 

W przypadku stwierdzenia przez Bank - w okresie trwania umowy kredytowej – braku realizacji 
któregokolwiek z warunków: 

• braku miesięcznych wpływów minimum  1 000 zł na rachunek w PLUS BANK S.A, 

• rezygnacji z posiadania ROR w PLUS BANK S.A.,  

• nieterminowego regulowania należności,  

• regulowania należności w formie innej niż automatyczna spłata z rachunku,  
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         oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Oferty zostanie podwyższone o 2 p.p.  
 Podwyższenie oprocentowania nastąpi począwszy od daty płatności kolejnej raty kredytu, 
 przypadającej po stwierdzeniu przez Bank naruszenia warunków oferty- bez możliwości przywrócenia 
 pierwotnej stawki. Klient otrzyma zawiadomienie o zmianie oprocentowania (Załącznik nr 2 do 
 Regulaminu Oferty). 

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, przy zastosowaniu dodatkowej 
weryfikacji okresu posiadania ROR i realizowanych na ROR wpływów ( dla stawki prowizji 6% ) 

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,  

• BSS 

• Gotówka przez www i telefon. 


