
  

 

 

Regulamin Promocji „Wymiksuj się z wielu kredytów” 

      

 
§ 1. 

Zakres przedmiotowy 
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków oferty Kredytu konsolidacyjnego w ramach Promocji „Wymiksuj się z 
wielu kredytów” organizowanej przez Bank BPH S.A..  
 

§ 2. 
Definicje i wyjaśnienia 

1) Departament Sprzedaży Telefonicznej - jednostka organizacyjna Banku BPH S.A., 
2) Kredyt konsolidacyjny – kredyt gotówkowy przeznaczony na spłatę innych Kredytów i Limitów kredytu z możliwością otrzymania 

dodatkowej gotówki na cele konsumpcyjne Wnioskodawcy, 
3) Oddział Banku – jednostka organizacyjna Banku BPH S.A. prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów, 
4) Bank – Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010260, 
NIP: 675-000-03-84, 

5) Kredyt – pożyczka/kredyt gotówkowy, pożyczka/kredyt konsolidacyjny, kredyt na zakup towarów i usług, kredyt na zakup 
samochodu, kredyt mieszkaniowy,  

6) Limit kredytu – limit w saldzie debetowym w rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowym lub limit w karcie kredytowej,  
7) Placówka partnerska Banku – placówka prowadząca bezpośrednią obsługę klientów Banku na podstawie umowy partnerskiej o 

współpracy, 
8) Promocja – Promocja „Wymiksuj się z wielu kredytów”,  
9) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Wymiksuj się z wielu kredytów”, 
10) Taryfa opłat i prowizji - Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych – Kredyty gotówkowe, 
11) Wnioskodawca – osoba wnioskująca w Banku o udzielenie Kredytu konsolidacyjnego. 

      
§ 3. 

Warunki Promocji 
Wnioskodawcom, którzy spełnią warunki opisane w § 4 udostępniona zostanie oferta Kredytu konsolidacyjnego ze stałym 
oprocentowaniem w wysokości 3,9% w skali roku oraz prowizją zgodną z Taryfą opłat i prowizji.  
 

§ 4. 
Uczestnictwo w Promocji 

1. Promocja dotyczy Wnioskodawców, którzy: 
1) złożą wniosek o Kredyt konsolidacyjny w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku, za pośrednictwem 

Oddziałów Banku, Placówek partnerskich Banku lub Departamentu Sprzedaży Telefonicznej,  
2) otrzymają z Banku propozycję zawarcia umowy o Kredyt konsolidacyjny, 
3) na podstawie wniosku, o którym mowa w punkcie 1), zgodnie z propozycją, o której mowa w pkt 2), zawrą z Bankiem umowę 

Kredytu konsolidacyjnego, w ramach której:  
a) dokonają spłaty co najmniej jednego Kredytu w innym banku lub SKOK-u oraz  
b) łączna kwota spłat Kredytów i Limitów kredytu w innych bankach lub SKOK-ach wynosi co najmniej 5.000 zł. 

2. Spłacie Kredytem konsolidacyjnym, udzielonym na warunkach niniejszej Promocji, mogą podlegać wyłącznie Kredyty i Limity 
kredytu posiadane w innych bankach lub SKOK-ach. 

3. Kredyt konsolidacyjny udzielony na warunkach niniejszej Promocji nie może być przeznaczony na spłatę Kredytu i/lub Limitu 
kredytu posiadanego w Banku BPH S.A..   

 
§ 5. 

Inne postanowienia 
1. Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. 
2. Uczestnik uprawniony jest do składania reklamacji na warunkach określonych w umowie Kredytu konsolidacyjnego. 
3. Treść Regulaminu dostępna jest w Oddziałach Banku, Placówkach partnerskich Banku, oraz na stronie internetowej Banku 

www.bph.pl. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: umowa Kredytu konsolidacyjnego oraz Taryfa opłat 

i prowizji. 
5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.  
 
 
 


