
REGULAMIN PROMOCJI 
„Weź kredyt, odbierz voucher Alert BIK” 

 

§ 1 ORGANIZATOR I OKRES PROMOCJI 
 

1. Organizatorem promocji „Weź kredyt, odbierz voucher Alert BIK” (dalej Promocja) jest Bank 

Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, 

zarejestrowany pod numerem KRS 0000100602 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6330004820, w dalszej części BANK 

lub ORGANIZATOR. 

2. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:  
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin promocji  „Weź kredyt, odbierz voucher Alert BIK”, 
2) UCZESTNIK – uczestnik oferty specjalnej, osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki 

wskazane w Regulaminie,  
3) NAGRODA PROMOCYJNA – voucher z kodem aktywacyjnym 12-miesięcznej subskrypcji Alert 

BIK – Biuro Informacji Kredytowej.  
3. Promocja „Weź kredyt, odbierz voucher Alert BIK” odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 
4. Okres trwania promocji od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 

 

§ 2 UCZESTNICY I WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 
 

1. Uczestnik oferty promocyjnej musi spełnić następujące warunki: 

1) Złoży wniosek o dowolny kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w okresie 

objętym promocją. 

2) Podpisze umowę kredytową w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. 

 

 

 

  



§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY PROMOCYJNEJ 
 

1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki z § 2 pkt 1 regulaminu otrzymają od organizatora Nagrodę 

Promocyjną. 

2. Ilość Nagród Promocyjnych jest ograniczona i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy kredytowej, jest on zobowiązany do zwrotu 

Nagrody Promocyjnej w terminie do 3 dni roboczych od momentu odstąpienia. 

4. Niezależnie od ilości zawartych w okresie promocyjnym umów kredytowych, jednemu 

Uczestnikowi przysługuje tylko jedna Nagroda Promocyjna. 

5. Nagroda zostaje przekazana w dniu podpisania umowy kredytowej 

6. Wartość Nagrody stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

7. Promocja obejmuje Uczestników, którzy złożą wniosek kredytowy w okresie od dnia  

01 marca do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 
 

§ 4 POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zasady oferty specjalnej dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 

pod adresem www.bsjastrzebie.pl.  
2. Udział w niniejszej ofercie specjalnej nie wyłącza prawa do korzystania z innych 

promocji/konkursów/ofert specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy 
nie stanowią inaczej.  


