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1. Regulamin promocji „Ostro tniemy prowizję” zwany dalej Regulaminem, określa zasady promocji polegającej na 

obniżeniu prowizji od udzielenia „Kredytu gotówkowego”. 
 
2. Organizatorem Promocji jest ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku /adres 97-500 Radomsko, ul. 

Tysiąclecia 4/, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000145114, zwany dalej 
Organizatorem. 

 
3. Regulamin obowiązuje w okresie Promocji, która trwa od 11.03.2019 – 19.04.2019 roku. 
 
4. Promocją objęte są „Kredyty gotówkowe”, gdzie jednym z zabezpieczeń udzielonego kredytu będzie 

Ubezpieczenie Kredytobiorcy. 
 

5. Promocja polega na obniżeniu prowizji od udzielenia „Kredytu gotówkowego”, zgodnie z pkt. 4 niniejszego 
Regulaminu o: 

1) 20% w przypadku, gdy Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada w ESBANKU Banku Spółdzielczym 
czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (właściciel/współwłaściciel),  

2) 20% w przypadku, gdy: 
a) Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada (kredytobiorca/współkredytobiorca) w ESBANKU Banku 

Spółdzielczym produkt kredytowy (pożyczkę pieniężną, kredyt gotówkowy, pożyczkę hipoteczną, kredyt 
mieszkaniowy, kartę kredytową, kredyt samochodowy, kredyt odnawialny, kredyt z dopłatą z WFOŚiGW) będący 
w trakcie spłaty, 

b) Wnioskodawca posiadał (kredytobiorca/współkredytobiorca) w ESBANKU Banku Spółdzielczym produkt 
kredytowy (pożyczkę pieniężną, kredyt gotówkowy, pożyczkę hipoteczną, kredyt mieszkaniowy, kartę kredytową, 
kredyt samochodowy, kredyt odnawialny, kredyt z dopłatą WFOŚiGW), który został spłacony po 31.08.2018 
roku. 

3) 20% w przypadku, gdy Wnioskodawca wykupił u Organizatora  polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie 
majątkowe, komunikacyjne, turystyczne, na życie) , z wyłączeniem ubezpieczeń w ramach rachunku ROR, jak 
również ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredytu gotówkowego.  

Niezależnie od ilości posiadanych rachunków/kredytów/ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 5 ppkt.1-3, obniżka 
prowizji przyjmuje wartość 20% dla poszczególnych ppkt.  

6. Prowizja od udzielenia „Kredytu gotówkowego” zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu może zostać obniżona 
maksymalnie o 60% tj. wartości obniżenia prowizji wskazane w pkt. 5 sumują się.  
 

7. Promocją objęte są osoby fizyczne, które: 
a) ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie „Kredytu gotówkowego” z ubezpieczeniem. 

 
8. Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.esbank.pl 

 
9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji stosuje się 

postanowienia „Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich” obowiązujący w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 
10. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
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