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Regulamin promocji Walentynkowy Kredyt Gotówkowy 

w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach 

 

Organizator 

promocji 

Promocję „Walentynkowy Kredyt Gotówkowy” (dalej zwaną 

„Promocją”) organizuje Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach  

z siedzibą w Obornikach, ul. Powstańców Wlkp. 5, 64-600 Oborniki, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081556, zwany dalej 

„Bankiem”. 

 

Okres promocji Promocja trwa od 10.02.2022 r. do 28.02.2022 r. 

Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data 

zarejestrowania wniosku o kredyt gotówkowy w trakcie trwania 

promocji. 

 

Uczestnik 

promocji 

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami promocji, 

które złożą w okresie trwania Promocji wniosek o kredyt gotówkowy na 

dowolny cel konsumpcyjny, zgodnie z „Regulaminem promocji 

Walentynkowego Kredytu Gotówkowego” obowiązującym w banku. 

 

Korzyści 

promocji 

Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego w ramach promocji: 0% 

Oprocentowanie do końca marca 2022 r.: 0%, następnie zgodnie 

standardową ofertą Banku obowiązującą na dzień złożenia wniosku  

o kredyt gotówkowy. 

 

Warunki 

promocji 

Niezależnie od warunków promocji przewidzianych niniejszym 

Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu 

udzielania kredytów konsumenckich w Ludowym Banku 

Spółdzielczym w Obornikach”. 

Udzielenie „Walentynkowego Kredytu Gotówkowego” na 

promocyjnych warunkach wynikających z niniejszej Promocji, 

uzależnione jest od wydania przez Bank pozytywnej decyzji 

kredytowej, poprzedzonej oceną wiarygodności i zdolności kredytowej 

Klienta wykonaną przez Bank. 

Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej  

w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego. 

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 

 

Reklamacje Reklamacje Klientów związane z Promocją mogą zostać złożone: 

1) pisemnie – na adres dowolnej placówki Banku; 

2) elektronicznie – na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@lbsoborniki.pl; 

mailto:sekretariat@lbsoborniki.pl


 

3) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty 

w Banku. 

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny 

lub adres poczty elektronicznej Klienta składającego reklamację  

oraz opis przedmiotu reklamacji. 

Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż  

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji Bank informuje Klienta korespondencyjnie, telefonicznie lub 

na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

Informacje 

Administratora 

Danych 

Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych do celów 

Promocji jest Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach z siedzibą  

w Obornikach, przy ul. Powstańców Wlkp. 5, 64-600 Oborniki, zwany 

dalej „Bankiem”. Kontakt z administratorem możliwy jest  

za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@lbsoborniki.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach  

z zakresu ochrony danych osobowych Uczestnik może kontaktować się 

z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez adres e-mail: iod@lbsoborniki.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby wskazany powyżej. Dane osobowe Uczestników Promocji 

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego 

dotyczącego Promocji.  

Z pełną informacją Administratora danych osobowych można zapoznać 

się na stronie internetowej Banku www.lbsoborniki.pl 

 

Postanowienia 

końcowe 

Treść Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich w Ludowym 

Banku Spółdzielczym w Obornikach, Taryfa prowizji i opłat dostępna 

jest w placówkach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 

www.lbsoborniki.pl.  

http://www.lbsoborniki.pl/

