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REGULAMIN POŻYCZKI ON-LINE 
W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. „Regulamin Pożyczki on-line”, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje w Powiatowym 
Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 48,                                     
e-mail bank@pbssokolow.pl, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS 0000040136, NIP 823 000 14 50, REGON 000509407, zwanym dalej 
Bankiem.  

2. Regulamin określa zasady uruchomienia, uzyskania i obsługi Pożyczki on-line w Banku oraz 
zasady spłaty tej Pożyczki.  

 

Warunki udzielenia pożyczki 

§ 2 

1. Posiadacz rachunku typu ROR i rachunku rolniczego prowadzonego w złotych, zwanego 
dalej „Rachunkiem” może skorzystać z Pożyczki on-line, zwanej dalej „Pożyczką”. Pożyczka 
dostępna jest również w przypadku posiadania przez Posiadacza Rachunku własnych 
środków. Pożyczka dostępna jest poprzez:  

a) sieć własnych bankomatów Banku – Klient może otrzymać ofertę Pożyczki na jeden 
z dwóch sposobów: 

₋ wybierając dedykowaną ku temu opcję w bankomacie, 

₋ przy próbie wypłaty kwoty większej, niż dostępna w danej chwili, 

b) Internet Banking – warunkiem otrzymania oferty Pożyczki jest korzystanie z usługi 
Internet Banking oraz spełnienie przez Klienta warunków wpływów na Rachunek. 
Pożyczka dostępna jest po zalogowaniu w serwisie Internet Banking, 

c) Aplikację mobilną – Nasz Bank – warunkiem otrzymania oferty Pożyczki jest 
korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank oraz spełnienie przez Klienta warunków 
wpływów. Pożyczka dostępna jest po zalogowaniu do Aplikacji mobilnej na 
urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet). 

2. Warunki jakie Klient musi spełnić, aby otrzymać Pożyczkę:  

1) posiadanie w Banku Rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty 
pierwszego wpływu na Rachunek;  

2) regularne przekazywanie stałych wpływów na Rachunek.  

3. Wysokość Pożyczki uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na Rachunek z 
ostatnich 3 miesięcy i jest określana opcjonalnie w następujący sposób:  

1) 150 PLN przy minimalnym średniomiesięcznym wpływie za okres 3 ostatnich miesięcy 
500 PLN; 

2) 300 PLN przy minimalnym średniomiesięcznym wpływie za okres 3 ostatnich miesięcy 
1.000 PLN; 
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3) 700 PLN przy minimalnym średniomiesięcznym wpływie za okres 3 ostatnich miesięcy 
2.000 PLN; 

4) 1.000 PLN przy minimalnym średniomiesięcznym wpływie za okres 3 ostatnich 
miesięcy 3.000 PLN. 

4. Oferta Pożyczki nie będzie dostępna, jeśli Klient posiada zaległości wobec Banku, aktywną 
blokadę komorniczą lub inną ustawową/umowną blokadę środków na Rachunku, 
dyskwalifikującą do zawierania dodatkowych zobowiązań. Bank zastrzega sobie prawo do 
oferowania Pożyczki on-line wybranym Klientom.  

 

Opłaty i prowizje 

§ 3 

1. Bank pobiera prowizję za każdorazowe udzielenie Pożyczki w wysokości 5,00% kwoty 
Pożyczki. Spłata prowizji następuje w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z 
dostępnych środków na Rachunku.  

2. W przypadku braku dostępnych środków na Rachunku prowizja potrącana jest z kwoty 
udzielonej Pożyczki (kwota Pożyczki do wypłaty zostaje pomniejszona o należną prowizję). 

3. Bank nie pobiera odsetek od udzielonej Pożyczki – Pożyczka nie jest oprocentowana.  

4. Spłata Pożyczki następuje automatycznie z wpływów na Rachunek.  

5. Pierwsza wpłata na Rachunek oraz kolejne wpłaty następujące po wypłacie Pożyczki, 
zaliczane są na poczet spłaty Pożyczki.  

6. Ostateczny termin spłaty Pożyczki upływa po 30 dniach od daty jej uruchomienia.  

7. W przypadku nie zachowania terminu spłaty, o którym mowa w ust. 6, kwota Pożyczki 
pozostała do spłaty jest przeksięgowana na rachunek zadłużenia przeterminowanego.                  
Od niespłaconej kwoty Pożyczki Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości 
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe 
za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
i 5,5 p.p. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w 
przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”.  

8. Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty Pożyczki on-line, całkowitego kosztu, 
całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania:  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 86,65 % dla następujących 
założeń:  

• całkowita kwota Pożyczki on-line: 300,00 PLN;  

• okres Pożyczki: 30 dni;  

• oprocentowanie Pożyczki: 0 % w skali roku;  

• spłata jednorazowa (liczba rat 1): 300,00 PLN;  

• całkowity koszt: 15,00 PLN, w tym:  

₋ suma odsetek w całym okresie Pożyczki: 0,00 PLN;  

₋ prowizja za udzielenie Pożyczki on-line: 15,00 PLN. 
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Postanowienia końcowe 

§4 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Bank w przypadku:  

1) dodania nowych usług związanych z Pożyczką on-line;  

2) ograniczenia zakresu usług związanych z Pożyczką on-line. 

2. O wprowadzonych zmianach Bank informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej banku www.pbssokolow.pl. O zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Bank 
informuje z 30-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Wszelkie terminy użyte w Regulaminie bez podania definicji przyjmują brzmienie jak w 
regulaminach produktowych wydanych przez Bank.  

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z korzystania z Pożyczki on-line rozstrzygane są zgodnie z 
prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych kodeksu postępowania 
cywilnego.  

 


