
 
 

 

Regulamin Promocji „Wróć do mnie”                   

                                                                                                                               Rozdział I 
                                                                                                                   Postanowienia Ogólne 
   § 1. 

   Zakres przedmiotowy 
Promocja „Wróć do mnie” polega na wypłaceniu Uczestnikowi Nagrody premiowej w wysokości równowartości dwóch Rat Kredytu, ustalonych przez Bank 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

§ 2. 
Definicje i wyjaśnienia 

1) Bank – Bank  BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ            
w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010260, NIP: 675-000-03-84, wysokość kapitału zakładowego 
i wpłaconego: 383 339 555,00 złotych polskich, 

2) Kredyt – udzielony przez Bank: kredyt gotówkowy, Kredyt Konsolidacyjny, 
3) Kredyt Konsolidacyjny – kredyt przeznaczony częściowo na spłatę innych kredytów udzielony przez Bank, 
4) Nagroda Premiowa – nagroda w wysokości równowartości dwóch Rat Kredytu, ustalona przez Bank zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie, mająca na celu Promocję Banku tj. zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z Kredytów i innych usług Banku, 
5) Promocja – Promocja „Wróć do mnie”,  
6) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Wróć do mnie”, 
7) Rata Kredytu -  rata Kredytu wskazana w umowie Kredytu lub, w przypadku jej zmiany, w harmonogramie spłaty,  
8) Uczestnik  – osoba fizyczna, która spełnia warunki zawarte w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.   

 

§ 3. 
Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Promocji 

1. Do udziału w Promocji zostaje zakwalifikowana osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:  
1) zawnioskuje o Kredyt w okresie od 3 marca 2014 do 31 maja 2014,  
2) na podstawie wniosku, o którym mowa w ustępie 1, punkcie 1) zawrze umowę Kredytu na co najmniej 36 miesięcy, 
3) w przypadku Kredytu Konsolidacyjnego, spłaci Kredytem jeden lub więcej kredytów/pożyczek w innym banku/ach na sumę co najmniej 5000 zł. 

2. Nagroda Premiowa zostanie wypłacona Uczestnikowi, który spełnił warunki wskazane w § 3 ust.1 oraz do terminu wypłaty Nagrody Premiowej    
         wskazanego w § 4 ust.2: 

1)    będzie spłacał  raty Kredytu w wysokości i terminie określonych w obowiązującym harmonogramie spłaty, 
2)    nie dokonał całkowitej spłaty Kredytu (warunek ten nie dotyczy wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu Kredytem Konsolidacyjnym), 
3)    nie dokonał wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu większej niż dwukrotność bieżącej raty, wynikającej z obowiązującego na dzień tej spłaty,  
       harmonogramu spłat Kredytu, 

3. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszej umowy Kredytu na której zostały spełnione warunki wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1- 3).  
4. Warunki uczestnictwa w Promocji weryfikowane są w stosunku do pierwszego wnioskodawcy wskazanego we wniosku o udzielenie kredytu. 
     

§ 4.  
Wysokość i zasady wypłaty Nagrody Premiowej 

1.    Nagroda Premiowa zostanie wypłacona w dwóch częściach, każda w wysokości stanowiącej równowartość najniższej Raty Kredytu od daty zawarcia  
umowy do terminu płatności: 

1) 12 Raty Kredytu (włącznie) wskazanej w harmonogramie spłaty aktualnym na dzień płatności 12 raty Kredytu ( pierwsza część Nagrody Premiowej), 
2) 24 Raty Kredytu (włącznie) wskazanej w harmonogramie spłaty aktualnym na dzień płatności 24 raty Kredytu (druga część Nagrody Premiowej). 

2.     Nagroda Premiowa zostanie wypłacona pierwszemu wnioskodawcy  wskazanemu we wniosku o udzielenie Kredytu, w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od terminu płatności odpowiednio 12 i 24 Raty Kredytu wskazanej w harmonogramie spłaty Kredytu aktualnym na dzień zapadalności odpowiednio 12 i 24 
Raty Kredytu.   

3.     Bank  wypłaci Nagrodę Premiową  w formie: 
1) przelewu na rachunek wskazany przez Uczestnika w treści wniosku o udzielenie Kredytu lub 
2) pocztowego przekazu pieniężnego w przypadku niepodania przez Uczestnika numeru rachunku w treści wniosku o udzielenie Kredytu, zamknięcia 

tego rachunku lub jego zmiany i nieprzekazania nowego numeru rachunku do terminu płatności odpowiednio 12 i 24 Raty Kredytu. Pocztowy przekaz 
pieniężny zostanie przekazany Uczestnikowi na jego adres do korespondencji posiadany przez Bank na dzień wypłaty Nagrody Premiowej.                         
W przypadku otrzymania zwrotu pocztowego przekazu pieniężnego Bank skontaktuje się z Uczestnikiem celem ustalenia adresu lub rachunku, na jaki 
Nagroda Premiowa ma zostać przekazana. Koszt przekazu pieniężnego ponosi Uczestnik. Nagroda Premiowa zostanie pomniejszona o koszt 
pocztowego przekazu pieniężnego. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem po otrzymaniu zwrotu pocztowego przekazu 
pieniężnego, Bank przekaże Nagrodę Premiową na rachunek Kredytu, o ile Kredyt nie został zamknięty.  

4.    Uczestnik, który spłacił Kredyt objęty niniejszą Promocją, udzielonym przez Bank Kredytem Konsolidacyjnym, przed upływem terminu wypłaty Nagrody 
Premiowej, zachowuje uprawnienie do otrzymania Nagrody Premiowej. Z uprawnienia o którym mowa w ust. 4 Uczestnik może skorzystać tylko raz.  

5.    W przypadku określonym w ust. 4, Bank ustali wysokość Nagrody Premiowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem,             
iż w celu wyliczenia wysokości Nagrody Premiowej, Bank zsumuje liczbę dotychczas zapłaconych rat wynikających z harmonogramu spłaty Kredytu 
objętego Promocją, z liczbą pierwszych rat zapłaconych zgodnie z harmonogramem nowo udzielonego Kredytu Konsolidacyjnego, tak aby ich suma 
wynosiła: 

1)   12 – celem wyliczenia wysokości Nagrody Premiowej wypłacanej po 12 racie Kredytu, 
2)   24 – celem wyliczenia wysokości Nagrody Premiowej wypłacanej po 24 racie Kredytu.  

Następnie Bank ustali, na podstawie harmonogramów spłaty, o których mowa w § 4 ust. 5,   wysokość  najniższej zapłaconej a przez Uczestnika Raty Kredytu         
i tak ustaloną Nagrodę Premiową wypłaci Uczestnikowi w terminie wskazanym w § 4 ust. 2.   

6.    W przypadku określonym w ust. 4, gdy Uczestnikowi została wypłacona pierwsza część Nagrody Premiowej przed spłatą Kredytu stanowiącego podstawę 
uczestnictwa  w Promocji, Uczestnikowi zostanie wypłacona tylko druga część Nagrody Premiowej w terminie i na zasadach określonych w § 4.  

7.     W ramach Promocji Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania jednej Nagrody Premiowej. 
 

Rozdział II 
Postanowienia końcowe 

  § 5. 
Inne postanowienia 

1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji na warunkach określonych w umowie Kredytu. 
2. Treść Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku, placówkach partnerskich Banku, placówkach agencyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku 

www.bph.pl. 
3. Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa Uczestnika do korzystania z innych promocji/ofert specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich 

regulaminy nie stanowią inaczej. 
4. W przypadku, gdy na dzień wypłaty każdej z części Nagrody Premiowej Bank będzie zobowiązany jako płatnik do zapłaty podatku od wysokości należnej 

Uczestnikowi Nagrody Premiowej, Bank pomniejszy każdą część należnej Uczestnikowi Nagrody Premiowej o wysokość podatku. Na dzień 1 marca 2014 
roku Bank jest zobowiązany do zapłaty podatku od każdej części wypłaconej Uczestnikowi Nagrody Premiowej, jeżeli  przekroczy ona 760 zł. Podatek 
zostanie obliczony od należnej Uczestnikowi części Nagrody Premiowej (tj. jej pełnej wysokości), a nie tylko od tej jej części która przekracza 760 zł.  

5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.  
 


