Regulamin Promocji Kredyt Plus „Promocja zimowa”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Kredytu Plus „Promocja zimowa”, zwanej dalej
„Promocją”.
§2
Organizator
Organizatorem Promocji jest:
Volkswagen Bank GmbH z siedzibą w Brunszwiku (38112), Gifhorner Str. 57, Niemcy, wpisana do
Rejestru Handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 1819,
o kapitale zakładowym 318.279.200,00 euro, NIP 1070041045, działająca poprzez Volkswagen Bank
GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 737500, zwana dalej „Bankiem”.
§3
Czas trwania
1. Promocja trwa od 01.12.2020 dnia do 28.02.2020 („Okres Promocji”).
2. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji.
3. Upływ Okresu Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika w czasie jej trwania.
§4
Udział
Promocja przeznaczona jest dla Kredytobiorców wnioskujących o Kredyt Plus w ramach oferty dla
Pracowników Grupy VW, którzy w Okresie Promocji zawrą umowę o Kredyt Plus z Bankiem oraz przystąpią
do Promocji poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu.
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§5
Warunki Promocji
W ramach Promocji Uczestnik ma prawo do uzyskania obniżonego oprocentowania Kredytu Plus pod
warunkiem:
a. posiadania rachunku bankowego w Banku wraz z dowolną kartą VISA albo
b. złożenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego w Banku wraz z wybraną kartą VISA w terminie 2
miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.
Wysokość obniżonego oprocentowania zależna jest kwoty kredytu i wynosi:
Kwota kredytu
Obniżone oprocentowanie
Do kwoty 24.999 zł
6,39%
Od kwoty 25.000 zł do 59.999 zł
5,29%
Od kwoty 60.000 zł do 120.000 zł
4,69%
Obniżone oprocentowanie wchodzi w życie od daty wypłaty kredytu.
Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunku opisanego w ust. 1 pkt. b; w przypadku
niespełnienia warunku w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu Bank może naliczać
oprocentowanie standardowe, które zależne jest od kwoty kredytu i wynosi:
Kwota kredytu
Obniżone oprocentowanie
Do kwoty 24.999 zł
6,49%
Od kwoty 25.000 zł do 59.999 zł
5,49%
Od kwoty 60.000 zł do 120.000 zł
5,49%

§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać następującymi kanałami:
1) pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub
2) ustnie - telefonicznie pod nr tel. 800 103 301 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym
w pkt 1) lub
3) pocztą elektroniczną na adres reklamacje@vwfs.com.
2. Bank udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika

informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania
reklamacji.
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§7
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma umowa kredytu.
Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami Banku, chyba że w warunkach innej promocji
wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Uczestnik nie może przenieść uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie na osobę trzecią.

Wyrażam zgodę na objęcie Promocją na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

……………………………..
miejscowość, data

……………………………………………………..
Podpis/-y* Kredytobiorcy/-ów
* w przypadku małżonków pozostających we wspólności
majątkowej

Dotyczy umowy o Kredyt Plus nr

……………………………..

……………………………………………………..
Podpis pracownika

