BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGORZEWIE

ZARZĄD
Załącznik do Uchwały Nr 94/BS/Z/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Węgorzewie z dnia 23.10.2020 r.

REGULAMIN „POŻYCZKI W 5 MINUT”

REALIZOWANEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĘGORZEWIE

______________________________________________
WĘGORZEWO, 2020

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania oraz spłaty pożyczki o nazwie „Pożyczka w 5 minut”, dla osób
fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie.
§1
Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumie się:
1.
2.
3.
4.

Bank – Bank Spółdzielczy w Węgorzewie.
Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.
Bankomat – bankomat Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.

Pożyczka – wypłata gotówki z bankomatu poza limitem posiadanych środków finansowych
wraz z kredytem w rachunku-oszczędnościowo-rozliczeniowym, pożyczka dotyczy wypłaty
gotówki z bankomatu w zakresie niedotyczącym kredytu w ROR;

5. Regulamin – „Regulamin pożyczki realizowanej przy użyciu bankomatów jak również za
pośrednictwem bankowości internetowej „Internet Banking”, w Banku Spółdzielczym w
Węgorzewie.
6. Identyfikator biometryczny – pięciocyfrowy indywidualny kod dostępu, umożliwiający dostęp do
wypłat środków pieniężnych z rachunku.
7. Klient – osoba fizyczna posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku.
8. Rachunek (R.O.R) – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta.
9. Pożyczka w bankomacie „Pożyczka w 5 minut” – pożyczka udzielana w oparciu o Regulamin pożyczki
„Pożyczka w 5 minut” realizowanej przy użyciu bankomatów, jak również za pośrednictwem
bankowości internetowej „Internet Banking” lub aplikacji mobilnej „Nasz Bank”, w Banku
Spółdzielczym w Węgorzewie.
10. Internet Banking – elektroniczny dostęp do zdalnej obsługi rachunków bankowych za
pośrednictwem bankowości internetowej.
11. Aplikacja mobilna „Nasz Bank” – elektroniczny dostęp do zdalnej obsługi rachunków bankowych za
pośrednictwem telefonu komórkowego z systemem Android.
§2
1. Bank udziela „Pożyczkę w- 5 minut” w oparciu o wyniki pozytywnej analizy klienta Banku w zakresie
prawidłowości funkcjonowania R.O.R., wielkości wpływów na rachunek, ich cykliczności,
prawidłowego regulowania zobowiązań.
2. Bank może odmówić udzielenia pożyczki w oparciu o negatywną ocenę zdolności pożyczkobiorcy
określanej na podstawie wpływów na rachunek klienta, występowania nieuzasadnionych
przekroczeń posiadanych środków na rachunku oraz innych elementów mających wpływ na
negatywną ocenę.
§3
Pożyczka przyznawana jest bez konieczności składania przez klienta wniosku. Podstawą przyznania pożyczki
jest analiza w oparciu o § 2 i § 6 niniejszego regulaminu oraz pozytywnej opinii Banku dotyczącej właściwego
wywiązywania się z zobowiązań kredytowych.
§4
1. Zaakceptowanie wniosku o pożyczkę i pobranie dostępnych środków, stanowi zobowiązanie Klienta
do spłaty powstałego zadłużenia na warunkach określonych w regulaminie „Pożyczki w 5 minut”
realizowanej przy użyciu bankomatów, jak również za pośrednictwem bankowości internetowej
„Internet Banking” lub aplikacji mobilnej w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie.
2. Klient jest zobowiązany do spłaty zadłużenia z uwzględnieniem także zasady spłaty kredytu na
warunkach określonych dla spłaty kredytu udzielanego w ROR.

§5
Kwota dostępnej pożyczki wypłacana jest jednorazowo na ROR klienta. Prowizja w zależności od kwoty
pożyczki, pobierana jest automatycznie z ROR-u w momencie udzielenia pożyczki, zgodnie z „Taryfą prowizji
i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie”.
Pożyczka jest odnawiana i dostępna po każdorazowej jej spłacie, bez względu na czasookres.
§6
Warunkiem przyznania pożyczki jest:
1. Posiadanie w Banku R.O.R. przez okres co najmniej 3 m-cy, licząc od daty pierwszego wpływu na
rachunek.
2. Regularne przekazywanie stałych wpływów na rachunek.
3. Pozytywna historia funkcjonowania rachunku.
§7
W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie może zaliczyć okres
posiadania rachunku w innym banku, pod warunkiem uzyskania stosownych informacji o historii rachunku
oraz dokonania pierwszego wpływu na rachunek.
§8
Maksymalny okres spłaty pożyczki upływa po 30 dniach od daty jej uruchomienia.
§9
Spłata pożyczki następuje z wpływów na rachunek Klienta. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na
poczet jej spłaty do wysokości kwoty pożyczki w pierwszej kolejności przed innymi wpływami.
§ 10
Wysokość pożyczki uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy
z uwzględnieniem następujących przedziałów dla rachunków osób prywatnych „Pol-konto” oraz „Wygodne
konto dla klientów ZUS”
1. Przedział I
• miesięczny wpływ na rachunek bankowy kształtuje się od 1.300 zł do 2.000,00zł –
Bank udzieli pożyczki w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych)
2. Przedział II
• miesięczny wpływ na rachunek bankowy kształtuje się od 2.000 zł do 3.000,00zł –
Bank udzieli pożyczki w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)
3. Przedział III
• miesięczny wpływ na rachunek bankowy kształtuje się od 3.000 zł do 4.000,00zł –
Bank udzieli pożyczki w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych)
4. Przedział IV
• miesięczny wpływ na rachunek bankowy kształtuje się powyżej 4.000 zł –
Bank udzieli pożyczki w wysokości1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
§ 11
Bank nie pobiera odsetek od udzielonej pożyczki – pożyczka jest nieoprocentowana.
§ 12

Bank pobiera prowizję z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym
w Węgorzewie, każdorazowo od kwoty udzielonej pożyczki, zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i
usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie”. Prowizja pobierana
jest automatycznie w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z dostępnych środków na rachunku.
§ 13
1. W przypadku niezachowania terminu spłaty określonego w § 8, kwota pożyczki przeksięgowywana jest
na rachunek zadłużenia przeterminowanego i podlega oprocentowaniu obowiązującemu dla odsetek za
opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, przy
czym odsetki ustawowe za opóźnienie będą naliczane przy uwzględnieniu stopy referencyjnej NBP + 5,5
pp.
2. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości
stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
4. W przypadku zmian stopy oprocentowania, o której mowa w ust. 2, Bank niezwłocznie informuje
Pożyczkobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną.
§ 14
Za datę rozpoczęcia miesiąca określonego w § 13, uważa się dzień następny po dniu, w którym upłynął okres
30 dni spłaty pożyczki określonego w § 8.
§ 15
Reprezentatywny przykład całkowitej spłaty pożyczki w bankomacie, całkowitego kosztu, całkowitej kwoty
do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 67,1621 % dla następujących założeń:
a/ całkowita kwota pożyczki 500,00 zł;
b/ okres udzielenia pożyczki 30 dni;
c/ oprocentowanie pożyczki 0 % w skali roku;
d/ spłata jednorazowa (liczba rat 1) 500,00 zł
e/ całkowity koszt 20,00 zł w tym:
suma odsetek w całym okresie kredytowania: 0,00 zł
prowizja od udzielonej pożyczki 20,00 zł

§ 16
W przypadku niedokonywania spłat pożyczki zastosowanie ma „Instrukcja zarządzania należnościami
trudnymi w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie”, a także „Regulamin kredytu w rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowym”.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa w Polsce.
§ 18
Powyższy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie w dniu
23.10.2020 r.

