
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/VII/21 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich 
z dnia 25 lutego 2021r. 

 

 

Regulamin programu polecającego „Polecaj BS w Końskich i zarabiaj” 

§ 1. Nazwa promocji 

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Polecaj BS w Końskich i zarabiaj”, zorganizowanej w celu 
promocji kredytu gotówkowego Bezpieczna Gotówka. 

§ 2. Słownik użytych terminów 

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Końskich 
2. Organizator – Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, REGON 000497727 
3. Polecany  - klient nieposiadający jakichkolwiek produktów kredytowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 

Banku, który składa wniosek o kredyt gotówkowy w wyniku rekomendacji Polecającego. 
4. Polecający – osoba fizyczna, klient banku posiadający w banku  jakikolwiek produkt kredytowy w okresie 

od dnia 01.01.2019r do dnia udzielenia polecenia . 
5. Program – akcja promocyjna „Polecaj BS w Końskich i zarabiaj”. 

§ 3. Okres promocji 

1. Program trwa od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021r. z możliwością przedłużenia i dotyczy złożonych w 
tym czasie wniosków  o kredyt gotówkowy Bezpieczna Gotówka, za pośrednictwem Oddziałów Banku. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany zasad Programu w dowolnym czasie. 

§ 4. Zasady premiowania 

1. Premią za polecenie kredytu  gotówkowego Bezpieczna Gotówka dla Polecającego jest:  
a) 100 zł za jednego Polecanego, który zaciągnie kredyt w kwocie od 5000 zł do 19999,99 zł 
b) 200 zł za jednego Polecanego, który zaciągnie kredyt w kwocie od 20000 zł 

2. Kwota wypłaconej premii dla Polecającego uzależniona jest od liczby osób poleconych. 
3. Premia za polecenie zostanie wypłacona na rzecz Polecającego gotówką w kasie lub na konto prowadzone 

w Banku nie później niż 1 miesiąc od daty spełnienia przez Polecającego warunków określonych w §5. 
4. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są pracownicy Banku. 

§ 5. Warunki uczestnictwa w programie poleceń 

1. Polecający nabywa prawo do premii, jeżeli przez Polecanego zostaną spełnione określone poniżej 
warunki: 

a) Polecany wypełni wniosek o kredyt gotówkowy Bezpieczna Gotówka w dowolnym Oddziale Banku 
oraz spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, 

b) w okresie 3 miesięcy od udzielenia kredytu Polecany nie odstąpi od umowy kredytu i nie dokona 
wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu, 

c) Polecany składając wniosek o kredyt gotówkowy Bezpieczna Gotówka dopisze na końcu wniosku 
w części Załączniki adnotację „Kredyt polecony przez [imię Polecającego] nr kredytu [nr umowy 
kredytowej otrzymany od Polecającego]” jako dane niezbędne do identyfikacji Polecającego. 

2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków przez Polecanego, wyklucza wypłacenie premii dla 
Polecającego z tytułu polecenia. 
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§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Polecającego: 
a) pisemnie w dowolnej placówce Banku lub listownie na adres korespondencyjny Banku, 
b) mailem na adres reklamacje@bskonskie.pl.  

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej złożenia, jednakże termin może ulec 
przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Banku. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się 
ponad 30-dniowy terminie rozpatrywania reklamacji. 

3. Reklamacje mogą być składane maksymalnie do 30.06.2022r. 

§ 7. Dostępność 

1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej 
www.bskonskie.pl 

2. Informację o liczbie poleconych osób Polecający może uzyskać w każdym czasie w placówce Banku. 

§ 8. Regulacje produktowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte z 
Regulaminie kredytu Bezpieczna Gotówka oraz Umowie kredytu Bezpieczna Gotówka, oraz przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. W przypadku naruszenia postanowień wymienionych przepisów, Bank zastrzega 
sobie prawo do niewypłacenia Polecającemu naliczonej premii. 

§ 9. Regulacje podatkowe 

1. Kwoty premii uzyskane w programie „Polecaj BS w Końskich i zarabiaj” podlegają zwolnieniu z podatku 
dochodowego od osób fizycznych do kwoty 200 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. W sytuacji uzyskania premii przez Polecającego w kwocie przekraczającej 2000 zł Bank przekaże 
Polecającemu (podatnikowi) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu według miejsca zamieszkania 
Polecającego informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym. 

3. Polecający będzie miał obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu 
osiągniętych w danym roku przychodów uzyskanych w programie „Polecaj BS w Końskich i zarabiaj” 
według odpowiedniej skali podatkowej. 

§ 10. Akceptacja regulaminu 

Udział w Programie poleceń Banku oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 


