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1. Regulamin promocji „Wybierz swoje 50%” zwany dalej Regulaminem, określa zasady promocji dostępnej 

w ESBANKU Banku Spółdzielczym w Filii Sulmierzyce, zwanej dalej Promocją. 
 
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 dnia 30 maja 2022 roku do dnia 03 czerwca 2022 roku 

(włącznie). 
 
4. Promocja dostępna jest wyłącznie w Filii ESBANKU Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Sulmierzycach /adres 

98-338 Sulmierzyce, Plac Gabriela Turskiego 8/ i obejmuje: 
1) wnioski o kredyt gotówkowy złożone w okresie Promocji, za wyłączeniem wniosków o kredyt EKO, 
2) wnioski o kredyt mieszkaniowy udzielany na standardowych warunkach złożone w okresie Promocji, 
3) depozyty terminowe 12-miesięczne ze stałym oprocentowaniem założone w okresie Promocji, 
4) wpłaty gotówkowe/bezgotówkowe obce dokonywane w placówce Banku. 

 
5. Promocja polega na: 

1) obniżeniu o 50% prowizji od udzielenia kredytu gotówkowego, 
2) obniżeniu o 0,50% marży kredytu mieszkaniowego udzielanego na standardowych warunkach, 
3) podwyższeniu o 50% oprocentowania 12-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem stałym, 
4) obniżeniu o 50% prowizji od wpłat gotówkowych/bezgotówkowych obcych dokonywanych w placówce Banku.  

 
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Bank. 
 
7. Promocją objęte są osoby fizyczne, które: 

1) ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie Promocji: 

• złożą wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego 

• złożą wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego na warunkach standardowych, 

• założą 12-miesięczną lokatę z oprocentowaniem stałym. 
2) dokonają wpłat gotówkowych/bezgotówkowych obcych w placówce Banku. 

 
8. Treść Regulaminu dostępna jest w Filii Sulmierzyce mieszczącej się pod adresem 98-338 Sulmierzyce, Plac 

Gabriela Turskiego 8 oraz na www.esbank.pl.  
 
9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji stosuje się 

postanowienia: 
1) „Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich” obowiązujący w ESBANKU Banku Spółdzielczym, 
2) „Regulaminu udzielania kredytów mieszkaniowych w ESBANKU Banku Spółdzielczym”, 
3) „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, 
4) obowiązujące przepisy prawa. 

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

 

Załacznik do Uchwały 19/05/2022 Zarządu 
ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 23 maja 2022 r.   
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