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Osie, marzec 2021 r. 



Niniejszy regulamin określa zasady udzielania oraz spłaty szybkiej pożyczki, dla osób 

fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym 

w Osiu. 

 

§ 1 

 

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumie się: 

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Osiu. 

2. Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Osiu. 

3. Pożyczka –uruchomienie środków za pomocą Internet Banking poza limitem 

posiadanych środków finansowych na rachunku 

4. Regulamin – Regulamin pożyczki realizowanej przy bankowości internetowej „Internet 

Banking”, w Banku Spółdzielczym w Osiu. Regulamin określa zasady uzyskania, 

uruchomienia i obsługi Pożyczki  oraz zasady spłaty Pożyczki 

5. Klient – klient indywidualny  

6. klient indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę prowadzenia rachunku 

bankowego 

7. rachunek – ROR, podstawowy rachunek płatniczy otwierany i prowadzony przez Bank 

dla posiadacza rachunku na podstawie umowy. 

8. Internet Banking – elektroniczny dostęp do zdalnej obsługi rachunku bankowego za 

pośrednictwem bankowości internetowej. 

 

Warunki udzielenia pożyczki 

 

§ 2 

 

1. Posiadacz rachunku bankowego prowadzonego w złotych, zwanego dalej „rachunek” 

może skorzystać z Pożyczki w Internecie, zwanej dalej „Pożyczka”.  

2. Pożyczka dostępna jest poprzez bankowość elektroniczną – pożyczka udostępniana w 

serwisie Internet Banking.  

3. Warunki jakie klient musi spełnić aby otrzymać Pożyczkę w Internecie:  

1) posiadanie w Banku Rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od 

daty pierwszego wpływu środków na rachunek;  

2) regularne otrzymywanie stałych wpływów na rachunek.  

4. Wysokość Pożyczki uzależniona jest od wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i 

jest określana opcjonalnie w następujący sposób:  

a) 200,00 PLN – przy minimalnym wpływie w wysokości 1.000,00 PLN i 

posiadaniu rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,  

b) 300,00 PLN – przy minimalnym wpływie w wysokości 1.500,00 PLN i 

posiadaniu rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,  

c) 500,00PLN – przy minimalnym wpływie w wysokości 2.000 PLN i posiadaniu 

rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,  

d) 800,00 PLN – przy minimalnym wpływie w wysokości 3.000 PLN i posiadaniu 

rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy,  

5. Pożyczka przyznawana jest bez konieczności składania przez klienta wniosku. 



6. Akceptacja regulaminu i potwierdzenie jednorazowym hasłem SMS jest jednoznaczne 

z chęcią pobrania pożyczki przez klienta. 

7. Kwota pożyczki wypłacana będzie tylko raz na rachunek posiadacza rachunku w cyklu 

30 dniowym liczonym od dnia pobrania pożyczki. Odnowienie pożyczki może nastąpić 

pod warunkiem dokonania całkowitej spłaty pożyczki i po upływie 30 dni od dnia 

udzielenia poprzedniej pożyczki chyba ze klient wypowie umowę.   

8. Bank udziela pożyczkę w oparciu o wyniki pozytywnej analizy klienta Banku w 

zakresie prawidłowości funkcjonowania rachunku, wielkości wpływów na rachunek, 

ich cykliczności, prawidłowego regulowania zobowiązań, występowania 

nieuzasadnionych przekroczeń posiadanych środków na rachunku oraz innych 

elementów mających wpływ na negatywną ocenę zdolności pożyczkobiorcy określanej 

na podstawie wpływów na rachunek klienta. 

9. 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.  

10. Zaakceptowanie powyższego Regulaminu oraz pobranie Pożyczki jest 

jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do pobrania środków na 

spłatę pożyczki i stanowi zobowiązanie Klienta do spłaty powstałego 

zadłużenia na określonych w Regulaminie warunkach. 
 

Opłaty i prowizje 

 

§ 3 

 

1. Bank pobiera prowizję za każdorazowe udzielenie Pożyczki w wysokości 6% kwoty 

Pożyczki, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Osiu. Spłata prowizji następuje z kwoty pożyczki poprzez 

pomniejszenie środków.  

2. Bank nie pobiera odsetek od udzielonej Pożyczki. Pożyczka nie jest oprocentowana.  

3. Spłata pożyczki następuje automatycznie z wpływów na Rachunek klienta w 30-tym 

dniu od dnia przekazania środków na rachunek posiadacza. Każdy wpływ po 30 dniach 

na rachunek zaliczany jest na poczet jej spłaty do wysokości pożyczki w pierwszej 

kolejności  przed innymi wypływami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych. 

4. Ostateczny termin spłaty Pożyczki upływa 30 dnia od daty jej uruchomienia..  

5. W przypadku nie zachowania terminu spłaty, o którym mowa w  pkt. 4, kwota Pożyczki 

pozostała do spłaty jest przeksięgowana w następnym dniu roboczym na rachunek 

zadłużenia przeterminowanego i podlega oprocentowaniu obowiązującemu dla 

należności przeterminowanych, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za 

opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości 

sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 pp..  

6. W przypadku nie dokonania spłat pożyczki zastosowanie ma Procedura windykacji 

należności w Banku spółdzielczym w Osiu.  

7. Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty szybkiej pożyczki, całkowitego kosztu, 

całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania:  

 

 

 



Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 117,88 % dla następujących 

założeń:  

 całkowita kwota szybkiej pożyczki: 500,00 PLN;  

 okres kredytowania: 30 dni;  

 oprocentowanie kredytu: 0 % w skali roku;  

 spłata jednorazowa (liczba rat 1): 500,00 PLN;  

 całkowity koszt: 30,00 PLN, w tym:  

 

suma odsetek w całym okresie kredytowania: 0,00 PLN;  

prowizja za udzielenie szybkiej pożyczki: 30,00 PLN;  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4 

 

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Bank w przypadku:  

1) dodania nowych usług związanych z Pożyczką;  

2) ograniczenia zakresu usług związanych z Pożyczką.  

2. O wprowadzonych zmianach Bank informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na 

stronie internetowej Banku www.bsosie.pl. O zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt. 

2 Bank informuje z 30-dniowym wyprzedzeniem.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Regulamin, na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 ust. 2 Prawa 

bankowego, jest wiążący dla stron. 

5. Powyższy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Osiu 

w dniu 12.03.2021 r. 

 


