Załącznik nr 1 do PO/0256/2019
Regulamin oferty specjalnej
„Mikro Kredyt”

§1
Organizator oferty
Organizatorem oferty specjalnej „Mikro Kredyt” zwana dalej „Ofertą”
jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający
NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918
zł w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem”.
§2
Definicje
Użyte
w
niniejszym
regulaminie
Oferty
(zwanym
„Regulaminem”) terminy, pisane wielką literą, oznaczają:

dalej

1. Kredyt – Kredyt Biznes Lider lub kredyt Agro Rzeczówka Light.
2. Kredyt Biznes Lider – kredyt nieodnawialny/ gotówkowy,
niezabezpieczony, przeznaczony na finansowanie działalności
gospodarczej.
3. Kredyt Agro Rzeczówka Light – kredyt obrotowy w rachunku
kredytowym, niezabezpieczony, przeznaczony na finansowanie
działalności rolniczej.
4. Przedstawiciel Banku – osoba umocowana do wykonywania
określonych czynności przy sprzedaży Klientom produktów
będących w ofercie Banku.
5. Uczestnik – Przedsiębiorca lub Rolnik, zakwalifikowany przez
Bank do segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw),
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia
wszystkie warunki uczestnictwa wyrażone w niniejszym
Regulaminie.
6. Klient – Przedsiębiorca lub Rolnik wnioskujący odpowiednio
o zawarcie Umowy o kredyt Biznes Lider lub Agro Rzeczówka Light
pozyskany wyłącznie przez Oddział, posiadający zdolność
do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełniający
warunki przyznania produktu.
7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 (1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Rolnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca działalność rolniczą w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Ofercie
1. Oferta obowiązuje od 24.09.2019r. do 31.12.2019r.
z możliwością przedłużenia jej przez Organizatora.
2. W ramach Oferty Uczestnik może zawrzeć umowę o Kredyt
na warunkach określonych w ust. 4 pkt a, b, c, d, e poniżej.
3. Uczestnikiem Oferty może być podmiot, który w czasie trwania
Oferty spełni łącznie następujące warunki:
a. złoży wniosek o Kredyt w terminie określonym w ust. 1
w placówce Banku;
b. uzyska pozytywną decyzję kredytową, uwzględniającą warunki
kredytowe określone w niniejszym Regulaminie;
c. w dniu złożenia wniosku o Kredyt na warunkach opisanych
w niniejszym Regulaminie nie jest stroną żadnej umowy
o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie działalności
gospodarczej lub rolniczej Klienta zawartej z Bankiem;
d. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, w tym
poprzez wiadomości SMS oraz email, lub inną drogą,
informacji dotyczących nowych produktów, usług, promocji
produktów Banku oraz usług podmiotów wchodzących w skład
grupy kapitałowej, do której należy Bank. Zgoda obejmuje

również przesyłanie informacji handlowych na zmienione,
przekazane Bankowi, adresy e-mailowe i numery telefonów
komórkowych.
e. wyraża zgodę na przedstawianie przez Bank drogą
telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji
produktów i usług oferowanych przez Bank, zgodnie z ustawą
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4. Bank umożliwia Uczestnikowi spełniającemu warunki wskazane
w ust. 3 powyżej zawarcie Umowy o Kredyt na następujących
warunkach:
a. marża Kredytu w wysokości 0%;
b. oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Kredytu (0%)
c. prowizja za udzielenie Kredytu w wysokości 2,99%;
d. prowizja od przedterminowej spłaty w wysokości 0%;
e. prowizja od zaangażowania w wysokości 0%;
f. maksymalna kwota Kredytu:
 Kredyt Biznes Lider do 250 000 zł;
 Kredyt Agro Rzeczówka Light do 200 000 zł;
g. maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.
5. W ramach Oferty Uczestnik może zawrzeć tylko jedną umowę
o Kredyt.
6. Uczestnik, który złoży wniosek o Kredyt, ale nie będzie spełniał
warunków wymienionych w ust. 3 powyżej, może zawrzeć
z Bankiem Umowę o Kredyt na standardowych warunkach
cenowych, zgodnych z aktualnie obowiązującą ofertą Banku.
7. W przypadku wnioskowania o Kredyt przez kilku Uczestników
łącznie, Umowa o Kredyt może zostać zawarta na warunkach
cenowych opisanych w ust. 4 powyżej, o ile każdy Uczestnik spełni
wszystkie warunki opisane w Regulaminie.
8. Bank ma prawo do weryfikowania czy warunki określone w ust. 3
pkt d, e powyżej są spełniane w całym okresie trwania Umowy
o Kredyt.
9. Warunki Oferty określone w niniejszym Regulaminie nie łączą się
z warunkami innych promocji lub ofert organizowanych przez Bank
dla Kredytu, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
10. Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.
§4
Reklamacje
Klient ma prawo złożenia w Banku reklamacji. Zasady składania
i rozpatrywania reklamacji związanych z wykonywaniem zapisów
umowy o Kredyt zawarte są w Regulaminie czynności bankowych
i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw dostępnym w oddziałach
Banku i na stronie www.bnpparibas.com.pl.

1.
2.

3.
4.

§5
Postanowienia końcowe
Skorzystanie z Oferty oznacza, że Klient zapoznał się z zasadami
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Banku, w oddziałach Banku
i na stronie www.bnpparibas.com.pl. Regulamin jest wydawany
Klientom, którzy złożą wniosek o Kredyt, wyrażając wolę
skorzystania z Oferty.
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady
Oferty. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter
wyłącznie informacyjny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Umowie o Kredyt, Regulaminie czynności
kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2019r.
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