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REGULAMIN UDZIELANIA PO YCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH 
SPÓ DZIELCZEJ KASY OSZCZ DNO CIOWO – KREDYTOWEJ „WESO A” 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin okre la, z zastrze eniem ust.2, zasady udzielania przez 
Spó dzielcz  Kas  Oszcz dno ciowo-Kredytow  „Weso a”, zwan  dalej „Kas ”, swoim 
cz onkom po yczek i kredytów.  
2. Po yczki i kredyty udzielane na podstawie niniejszego Regulaminu mog  by  
przeznaczone na cele mieszkaniowe, o ile nie s  one zabezpieczone hipotek .   
3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do: 
a) po yczek i kredytów do kwoty 255 550 z ,   
b) po yczek odnawialnych, 
c) po yczek i kredytów zabezpieczonych hipotek . 
4. Po yczka lub kredyt nie mo e by  przeznaczona na cele zwi zane z prowadzon  przez 
cz onka dzia alno ci  gospodarz .   

§ 2 
1. Kasa udziela po yczek i kredytów wy cznie swoim cz onkom uzale niaj c przyznanie 
kredytu lub po yczki od zdolno ci kredytowej po yczkobiorcy/kredytobiorcy. Przez 
zdolno  kredytow  rozumie si  zdolno  do sp aty zaci gni tego kredytu lub po yczki 
wraz z odsetkami w terminach okre lonych w umowie. Po yczkobiorca/kredytobiorca 
jest obowi zany przed  na danie Kasy dokumenty i informacje niezb dne do 
dokonania oceny tej zdolno ci.  
2. Cz onkowi  Kasy,  który  nie  ma  zdolno ci  kredytowej,  Kasa  mo e  udzieli  kredytu  lub  
po yczki, je eli udzielenie po yczki lub kredytu nast puje na cele, których realizacja 
umo liwia popraw  sytuacji materialnej cz onka i pozwala na uzyskanie przez niego 
zdolno ci kredytowej lub pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu 
zabezpieczenia sp aty kredytu lub po yczki.  
3. Posiadanie przez cz onka Kasy zdolno ci kredytowej nie zobowi zuje Kasy do 
udzielenia mu kredytu lub po yczki. 
4. Kredytobiorca jest obowi zany umo liwi  podejmowanie przez Kas  czynno ci 
zwi zanych z ocen  sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrol  wykorzystania i 
sp aty kredytu w przypadkach i na warunkach okre lonych w niniejszym Regulaminie oraz 
umowie kredytu. 

§ 3 
1. czna kwota kredytów i po yczek udzielanych jednemu cz onkowi oraz zobowi za  
tego cz onka wynikaj cych z udzielonych por cze  nie mo e przekracza  10 % funduszu 
oszcz dno ciowo – po yczkowego Kasy. 
2. Kasa mo e udzieli  jednemu cz onkowi kilku kredytów lub po yczek pod warunkiem, e 
nie utraci on zdolno ci kredytowej. 

§ 4 
Kasa udziela po yczki  i  kredyty na okres wskazany w umowie oraz cele w niej  wskazane 
zgodne z Regulaminem. Okres na jaki udzielane s  po yczki przez Kas , ustalany jest 
przez Zarz d Kasy. 

§ 5 
1. Kasa  mo e  udziela  po yczki  i  kredyty  cz onkom  Rady  Nadzorczej,  Zarz du,  Komisji  
Kredytowej, je eli: 
a) kredyt lub po yczka nie s  udzielane na warunkach bardziej korzystnych ni  okre lone 
dla innych cz onków, 
b) kwota  kredytów  i  po yczek  udzielonych  cznie  tym  osobom  nie  przekracza  20  %  
funduszu oszcz dno ciowo-po yczkowego Kasy. 
2. Udzielenie kredytu lub po yczki cz onkowi Zarz du wymaga uchwa y Rady Nadzorczej. 

§ 6 
Udzielenie kredytu lub po yczki cz onkowi pozostaj cemu w zwi zku ma skim 
uzale nione jest od por czenia lub wyra enia zgody na jego/jej zaci gni cie przez 
wspó ma onka, chyba e kredyt lub po yczka  przeznaczona jest na zwyk e potrzeby 
rodziny. 

§ 7 
1. Cz onek Kasy, który zalega ze sp atami nie mo e, do czasu sp acenia kredytu lub 
po yczki, ubiega  si  o udzielenie kolejnego kredytu lub po yczki. 
2. Zarz d Kasy mo e wyrazi  zgod  na udzielenie takiemu cz onkowi kolejnego kredytu 
lub po yczki na cele, których realizacja umo liwia popraw  sytuacji materialnej cz onka i 

pozwala na odzyskanie przez niego zdolno ci kredytowej oraz sp at  wcze niejszych 
zobowi za  wobec Kasy. 
3. Cz onek,  który  sp aci  kredyt  lub  po yczk  b c  w  zw oce  lub  za  którego  kredyt  lub  
po yczk  sp acili por czyciele, mo e ubiega  si  o kolejne po yczki / kredyty, jednak e w 
kwocie nie wy szej ni czna suma jego wk adów cz onkowskich i oszcz dno ci 
zgromadzonych w Kasie, chyba e Zarz d Kasy postanowi inaczej. 

§ 8 
1. Kasa  pobiera  prowizje  i  op aty  okre lone  w  „Tabeli  Op at  i  Prowizji”  wprowadzanej  
uchwa  Zarz du Kasy, stanowi  za cznik do Regulaminu.  
2. Kasa  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Tabeli  Op at  i  Prowizji,  w  tym  do  wprowadzenia  
nowych op at w nast puj cych przypadkach: 
a) wzrostu lub spadku wska ników cen towarów i us ug konsumpcyjnych og aszanych 
przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy, 
b) zmiany cen us ug innych instytucji oraz organizacji zewn trznych wiadcz cych na 
rzecz SKOK czynno ci umo liwiaj ce obs ug  funkcjonowania rachunków. 
3. Zmiana wysoko ci op at i prowizji zostanie dokonana przez SKOK w terminie do 30 dni 
od zaistnienia któregokolwiek z warunków okre lonych w ust. 2. Jednocze nie warto  
wysoko ci op at i prowizji po zmianie ulegnie zwi kszeniu lub zmniejszeniu po 
zaokr gleniu do pe nych z otych w gór . 
4. W przypadku zmiany któregokolwiek z parametrów  (wska ników, czynników) 
wskazanych  w  §  8  ust.  2  pkt.1  lub  ust.  2  pkt.2  zmiana  wysoko ci  pobieranych  op at  i  
prowizji jest dokonywana w taki sposób, e odchylenie wska nika, czynnika do 2% na plus 
lub  na  minus  nie  powoduje  zmian  wysoko ci  op at  w  Tabeli  Op at  i  Prowizji.  Wy sze  
odchylenie  ni  wskazane  powoduje  konieczno  zmiany  przez  SKOK  Tabeli  Op at  i  
Prowizji  we  wskazanym  terminie,  z  tym   e  SKOK  mo e  odst pi  od  podwy szenia  
wysoko ci pobieranych op at i prowizji (dzia anie na korzy  cz onków) w przypadku gdy 
wska nik, czynnik przekroczy wskazan  wy ej warto . 
5. Zmiana Tabeli prowizji i op at dokonywana jest w formie wypowiedzenia. O ka dej 
zmianie Tabeli Op at i Prowizji Kasa informuje cz onka listem zwyk ym. Zmiana w Tabeli 
op at i prowizji obowi zuje po up ywie 14 dni od dnia dor czenia cz onkowi  zmienionych 
postanowie ,  chyba  e  przed  up ywem  tego  terminu  cz onek  z y  Kasie  na  pi mie  

wiadczenie o nieprzyj ciu zmienionych postanowie . Z enie o wiadczenia jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez cz onka. Termin wypowiedzenia wynosi 
30 dni i biegnie od dnia nast puj cego po dniu dor czenia Kasie o wiadczenia cz onka. 

§ 9 
(skre lony) 
 

II. Wniosek o udzielenie po yczki/kredytu 
§ 10 

1. Cz onek Kasy ubiegaj cy si  o udzielenie po yczki/kredytu zobowi zany jest z  w 
Kasie pisemny wniosek o udzielenie po yczki/kredytu, zwany dalej „wnioskiem”. 
2. Wniosek powinien okre la : 
1) rodzaj po yczki/kredytu, 
2) kwot  i przeznaczenie po yczki/kredytu, 
3) termin, na jaki po yczka/kredyt ma zosta  udzielony, 
4) informacje dotycz ce sytuacji finansowej po yczkobiorcy/kredytobiorcy, 
5) propozycje prawnego zabezpieczenia po yczki/kredytu, 
6) informacje o posiadanych rachunkach, wysoko ci ewentualnego zad enia oraz 
udzielonych por czeniach. 
3. Wniosek sk ada si  na formularzu udost pnionym przez Kas . 
4. Do wniosku cz onek za cza dokumenty potwierdzaj ce ród o i wysoko  dochodów 
oraz inne dokumenty wskazane przez Kas , niezb dne do udzielenia po yczki/kredytu.   
 

III. Umowa  
§ 11 

1. Umowa po yczki lub kredytu, niezale nie od warto ci po yczki lub kredytu, powinna 
by  sporz dzona w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Takiej samej formy 
wymagaj  uzupe nienie, zmiana i rozwi zanie umowy. 
2. Umow  sporz dza si  w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Kasy i kredytobiorcy 
(po yczkobiorcy). 

 

§ 12 
1. Przez umow  kredytow  Kasa zobowi zuje si  odda  do dyspozycji kredytobiorcy na 
czas oznaczony w umowie okre lon  kwot rodków pieni nych z przeznaczeniem na 
okre lony cel, a kredytobiorca zobowi zuje si  do: 
1) korzystania z niej na warunkach okre lonych w umowie, 
2) zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach 
sp aty, 
3) zap aty op at i prowizji od kwoty udzielonego kredytu. 
2. Umowa kredytowa powinna okre la  w szczególno ci: 
1) strony umowy, 
2) kwot  kredytu, 
3) cel, na który kredyt zosta  udzielony, 
4) zasady i termin sp aty kredytu, 
5) wysoko  oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 
6) sposób zabezpieczenia sp aty kredytu, 
7) zakres uprawnie  Kasy zwi zanych z kontrol  wykorzystania i sp aty kredytu, 
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy rodków pieni nych, 
9) wysoko  op at i prowizji, je eli umowa j  przewiduje, 
10) warunki dokonywania zmian i rozwi zania umowy.  
3. Kredyt powinien by  wykorzystywany wy cznie na cele okre lone w umowie. 

§ 13 
1. Przez umow  po yczki Kasa zobowi zuje si  przenie  na w asno  po yczkobiorcy 
okre lon  ilo  pieni dzy, a po yczkobiorca zobowi zuje si  do: 
1) zwrotu tej samej ilo ci pieni dzy wraz z ustalonymi odsetkami w umownym terminie 
sp aty, 
2) zap aty op at i prowizji od kwoty przyznanej po yczki. 
2. Umowa po yczki powinna okre la  w szczególno ci: 
1) strony umowy, 
2) kwot  po yczki, 
3) zasady i termin sp aty po yczki, 
4) wysoko  oprocentowania po yczki i warunki jego zmiany, 
5) sposób zabezpieczenia sp aty po yczki, 
6) terminy i sposób  wyp aty kwoty po yczki,  
7) wysoko  op at i prowizji, je eli umowa je przewiduje, 
8) warunki dokonywania zmian i rozwi zania umowy. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych w umowie po yczki/kredytu stosuje si  postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  
 

IV. Wyp ata po yczki/kredyt 
§ 15 

1. Wyp ata po yczki/kredytu nast puje po:  
1) zawarciu umowy po yczki/kredytu,  
2) ustanowieniu zabezpiecze  sp aty po yczki/kredytu,  
3) zap acie nale nych prowizji i op at- chyba, e umowa w tym zakresie stanowi inaczej,  
4) przed eniu dokumentów wskazanych w umowie.  
2. Wyp ata  po yczki  nast puje  poprzez  wyp at  na  wskazany  w  umowie  po yczki  
rachunek (rachunki) lub poprzez wyp at  gotówkow . 
3. Wyp ata kredytu, w zale no ci od postanowie  umowy, nast puje w formie: 
1) przelewu ca ci lub cz ci kwoty na rachunek wskazany przez 
po yczkobiorc /kredytobiorc  w umowie lub w drodze odr bnej dyspozycji. 
2) wyp at gotówkowych. 
4. Je eli w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 kredytobiorca nie dokona dyspozycji 
przelania ca ci lub cz ci kwoty kredytu w ustalonym terminie na wskazany rachunek, 
Kasa mo e: 
1) przela  kredyt lub jego cz  na nie oprocentowane konto techniczne i wyznaczy  
dodatkowy termin  do dokonania dyspozycji, 
2) obni  przyznan  kwot  kredytu o równowarto  tej jego cz ci, co do której 
kredytobiorca nie z  dyspozycji, po bezskutecznym up ywie wyznaczonego przez 
SKOK dodatkowego  terminu na wyp at  tej cz ci kredytu. 
5. SKOK niezw ocznie po podj ciu decyzji o obni eniu kwoty kredytu  informuje o tym 
kredytobiorc ; do powiadomienia do cza si  nowy harmonogram sp aty. 
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6. W przypadku gdy wysoko  pobranych przez SKOK prowizji i op at zwi zanych z 
udzieleniem kredytu uzale niona by a od kwoty przyznanego kredytu, SKOK w terminie 
14 dni od podj cia decyzji o jakiej mowa w ust.5 dokona  rozliczenia tych prowizji i op at 
proporcjonalnie do kwoty o jak  zosta a obni ona warto  kredytu. 
7. Podstaw  identyfikacji zlecenia p atniczego jest unikalny identyfikator, którym jest 
numer rachunku wskazany przez po yczkobiorc /kredytobiorc . SKOK nie ponosi 
odpowiedzialno ci za szkody powsta e na skutek b dów w numerze rachunku 
wskazanych w zleceniu p atniczym. 

§ 16 
1. Niepodj cie przez po yczkobiorc /kredytobiorc  przyznanej po yczki/kredytu w 
formie  wyp aty  gotówkowej  w  ustalonym  w  umowie  terminie  lub    niedokonanie  w  
terminie, o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1, dyspozycji przelania kredytu lub jego cz ci 
stanowi po stronie po yczkobiorcy/kredytobiorcy niedotrzymanie warunków udzielenia 
po yczki/kredytu  i  tym  samym  przes ank  wypowiedzenia  umowy  przez  SKOK.   Przed  
dokonaniem wypowiedzenia umowy po yczki/kredytu SKOK wzywa  cz onka SKOK do 
dokonania wyp aty po yczki/kredytu lub z enia dyspozycji przelania po yczki/kredytu 
lub jego cz ci w zakre lonym przez SKOK terminie pod rygorem wypowiedzenia umowy.   
2. Na uzasadniony wniosek cz onka SKOK, wskazuj cy wyst pienie zdarze  losowych, 
które uniemo liwi y dokonanie wyp aty lub z enie dyspozycji przelania 
po yczki/kredytu lub jego cz ci Zarz d mo e odst pi  od wypowiedzenia 
po yczki/kredytu o ile ww. zdarzenia nie wyp ywaj  negatywnie na ocen  ryzyka 
kredytowego cz onka SKOK.  

§ 17 
W przypadku kiedy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wyp aty 
po yczki/kredytu lub dokonania przelewu na rachunek wskazany przez 
po yczkobiorc /kredytobiorc : 
1) po yczkobiorca/kredytobiorca zmar  lub 
2) nast pi a utrata zdolno ci kredytowej po yczkobiorcy/kredytobiorcy,  
SKOK jest uprawniony do odst pienia od umowy po yczki/kredytu i od wyp aty kwoty 
po yczki/kredytu. W takim przypadku pobrana prowizja  z tytu u udzielenia 
po yczki/kredytu ulega zwrotowi.   
 

V. Kontrola wykorzystania kredytu i sp aty po yczki/kredytu 
§ 18 

1. W czasie obowi zywania umowy kredytu  kredytobiorca  b dzie obowi zany 
przedstawi ,  na  danie  Kasy,  w  zakre lonym  przez  Kas  terminie,  nie  krótszym  ni   14  
dni od dnia otrzymania dania, informacji i dokumentów niezb dnych do oceny jego 
sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  wymaganych  przy  zawarciu  umowy  kredytu  oraz  
umo liwiaj cych kontrol  wykorzystania i sp aty kredytu.  
2. Kasa  ma  prawo,  nie  cz ciej  ni  raz  do  roku  oraz  w  sytuacjach  okre lonych  w  §  19   

da  informacji i dokumentów, o jakich mowa w ust.1 oraz do dokonania 
inspekcji/kontroli zabezpieczenia po yczki/kredytu.  

§ 19 
1. W razie stwierdzenia przez Kas , e warunki udzielenia po yczki/kredytu nie zosta y 
dotrzymane lub w razie utraty zdolno ci kredytowej przez  po yczkobiorc /kredytobiorc   
Kasa mo e:  
1) wypowiedzie  umow  kredytu w ca ci lub w cz ci, 
2)  za da  dodatkowego zabezpieczenia sp aty kredytu, na zasadach o jakich 
mowa w § 42 
2. Przez niedotrzymanie warunków udzielenia po yczki/kredytu nale y rozumie :  
1)  przeznaczenie kwoty kredytu na cel inny ni  wskazany w umowie, 
2) nieustanowienie zabezpiecze  po yczki/kredytu wskazanych w umowie, 
3)  brak ustanowienia, w zakre lonym przez Kas  terminie, zabezpiecze  w 
miejsce zabezpiecze , które wygas y, 
4)  warto ci  zabezpiecze  rzeczowych   o  co  najmniej  40  %  w  stosunku  do  
warto ci tego zabezpieczenia w dacie zawarcia umowy  spowodowane zawinionymi 
dzia aniami po yczkobiorcy/kredytobiorcy  lub d nika rzeczowego, 

3. Przez utrat  zdolno ci kredytowej nale y rozumie :  
1)  utrat  g ównego ród a dochodów i pozostawanie bez ród a dochodów 
przez okres d szy ni  3 miesi ce, 

2)  obni enie wysoko ci uzyskiwanych przez po yczkobiorc /kredytobiorc  
dochodów o 30 % w stosunku do warto ci dochodu wskazanego we wniosku o udzielenie 
po yczki/kredytu, 
3) wszcz cie post powania egzekucyjnego wobec po yczkobiorcy/kredytobiorcy lub jego 
ma onka w przypadku gdy wskutek post powania egzekucyjnego wobec 
po yczkobiorcy/kredytobiorcy lub jego ma onka obni eniu uleg  dochód osi gany przez 
po yczkobiorc /kredytobiorc  o 30 % w stosunku do dochodu wskazanego we wniosku o 
udzielenie po yczki/kredytu. 
 

VI. Obowi zki po yczkobiorcy/kredytobiorcy  
§ 20 

1. Po yczkobiorca/kredytobiorca jest zobowi zany do: 
1) terminowej sp aty zad enia,  
2) przedstawienia na danie SKOK, dokumentów potwierdzaj cych wydatkowanie kwoty 
przyznanego kredytu na cel okre lony w umowie,  
3) utrzymania zabezpieczenia rzeczowego po yczki/kredytu w stanie co najmniej  
niepogorszonym oraz podejmowania dzia  niezb dnych do ochrony i zabezpieczenia 
tego zabezpieczenia, 
4) ustanowienia  i utrzymywania pozosta ych zabezpiecze  okre lonych w umowie w  
okre lonych w umowie po yczki/kredytu w terminach. 
2. W przypadku niewywi zywania si  przez po yczkobiorc /kredytobiorc  z obowi zków, 
o  jakich  mowa  w  ust.1  pkt   4,  Kasa  zastrzega  sobie  prawo  do  podejmowania  dzia  
maj cych na celu  utrzymanie zabezpieczenia po yczki/kredytu oraz obci enia 
po yczkobiorcy/kredytobiorcy kosztami ustanowienia zabezpieczenia.  
3. W przypadku o jakim mowa w ust.2 ustanowienie zabezpiecze  nast pi po uprzednim 
wezwaniu  po yczkobiorcy/kredytobiorcy do ustanowienia zabezpiecze  w zakre lonym 
przez Kas  terminie wraz z informacj   koszcie ustanowienia tego zabezpieczenia.  
 

VII. Sp ata po yczki/kredytu 
§ 21 

1. Po yczkobiorca/kredytobiorca jest uprawniony do wcze niejszej sp aty 
po yczki/kredytu.  
2. Po yczkobiorca/Kredytobiorca jest zobowi zany powiadomi  Kas  o zamiarze 
wcze niejszej sp aty na co najmniej 3 dni przed dokonaniem tej sp aty. 
3. W przypadku dokonania wcze niejszej sp aty Kasie  przys uguje z tego tytu u prowizja. 
Wysoko  prowizji okre la umowa/Tabela prowizji i op at.  

§ 22 
Sp ata po yczki/kredytu nast puje w terminach i kwotach okre lonych w umowie; 
harmonogram (plan) sp aty stanowi za cznik do umowy. 

§ 23 
1. Za dzie  sp aty po yczki/kredytu przyjmuje si  dzie  wp ywu na rachunek Kasy 
rodków pieni nych przeznaczonych na jego sp at  lub dzie  ich wp acenia gotówk  w 

Kasie. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarz d Kasy mo e odst pi  od naliczenia 
odsetek za opó nienie w sp acie po yczki/kredytu.  

§ 24 
1. W przypadku niesp acenia po yczki/kredytu lub jego raty w terminie, nale no  z 
tytu u udzielonej po yczki/kredytu staje si  w nast pnym dniu nale no ci  
przeterminowan . 
2. Od niesp aconego w ca ci lub w cz ci kapita u, a od dnia wniesienia powództwa od 
ca ci zad enia, pobierane s  odsetki w/g stopy procentowej obowi zuj cej w danym 
okresie dla nale no ci przeterminowanych ustalonej w drodze  uchwa y  Zarz du Kasy, z 
tym zastrze eniem, e maksymalna stopa procentowa dla nale no ci przeterminowanych 
nie mo e w stosunku rocznym przekracza  czterokrotno ci wysoko ci stopy kredytu 
lombardowego  Narodowego  Banku  Polskiego.  Wysoko  stopy  oraz  warunki  jej  zmiany  
okre la umowa. 
3. Kasa powiadamia pisemnie osoby b ce d nikami Kasy z tytu u zabezpieczenia 
po yczki/kredytu, je eli kredytobiorca opó nia si  z jego sp at . 
4. Kasa mo e potr ci  z wk adu cz onkowskiego i oszcz dno ci wymagaln  kwot  
po yczki/kredytu albo ich rat.  

 
 

§ 25 
Sp ata ca ej kwoty zaci gni tej po yczki/kredytu wraz z nale nymi odsetkami, op atami i 
prowizjami powoduje wyga ni cie umowy. 
 

VIII. Wypowiedzenie umowy 
§ 26 

1. Decyzj  w sprawie wypowiedzenia umowy podejmuje Zarz d Kasy. Przed podj ciem 
decyzji Zarz d mo e zasi gn  opinii Komisji Kredytowej.  
2. Z zastrze eniem zdania drugiego, okres wypowiedzenia umowy po yczki/kredytu 
wynosi 30 dni. W przypadku umowy kredytu,  w razie zagro enia upad ci  
kredytobiorcy termin wypowiedzenia wynosi 7 dni, o ile umowa nie przewiduje okresu 

szego. 
§ 27 

Po up ywie okresu wypowiedzenia umowy po yczkobiorca/kredytobiorca jest 
obowi zany do niezw ocznego zwrotu wykorzystanej  po yczki/kredytu wraz z odsetkami 
nale nymi  Kasie  za  okres  korzystania  z  po yczki/kredytu,  chyba  e  umowa   stanowi  
inaczej. 

§ 28 
Sp at  nale no ci  z  tytu u  umowy   po yczki/kredytu   Kasa   zalicza  przede  wszystkim,  w  
nast puj cej kolejno ci, na:  
1) koszty windykacji, w tym op aty za upomnienie, wezwa  do zap aty, 
2)  prowizje i op aty, 
3) odsetki od kapita u przeterminowanego, a od dnia wytoczenia powództwa o zap at  
wierzytelno ci Kasy z tytu u umowy, odsetki jak od nale no ci przeterminowanej, od 
ca ci nale no ci przeterminowanej, 
4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 
5)  kapita  przeterminowany, 
6)  odsetki naliczone do dnia wp aty, 
7)  kapita . 

§ 29 
W razie ustania cz onkostwa, w tym w przypadku mierci  po yczkobiorcy/kredytobiorcy  
roszczenie o zwrot po yczki/kredytu staje si  wymagalne z dniem ustania cz onkostwa. 
Zarz d Kasy mo e postanowi  inaczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
 

IX. Oprocentowanie po yczki/kredytu 
§ 30 

1. Kasa  nalicza oprocentowanie od wykorzystanej po yczki/kredytu stosuj c roczn  
stop  procentow  (p.a.). 
2. Po yczka/kredyt oprocentowana jest wed ug sta ych lub zmiennych stóp 
procentowych. Stopa oprocentowania po yczki/kredytu wskazana jest w umowie.  
3. Wysoko  stóp procentowych okre la uchwa a Zarz du Kasy, z tym zastrze eniem, e 
maksymalna stopa procentowa nie mo e w stosunku rocznym przekracza  
czterokrotno ci wysoko ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 
4. Kasa udost pnia informacje o wysoko ci  stopy kredytu lombardowego w placówkach 

cych do obs ugi cz onków SKOK. 
§ 31 

1. W przypadku zmiennej stopy procentowej przes anki i zasady zmiany stopy 
procentowej w trakcie trwania umowy okre la umowa.   
2.  Informacje o zmianie stóp procentowych oraz dacie wej cia w ycie tej zmiany 
podawane s  do wiadomo ci po yczkobiorców/kredytobiorców por czycieli w ci gu 7 dni 
od dnia podj cia stosownej uchwa y przez Zarz d Kasy. O zmianie oprocentowania Kasa 
informuje po yczkobiorców/kredytobiorców i por czycieli w sposób okre lony w 
umowie; do informacji dla po yczkobiorcy/kredytobiorcy za cza si   nowy harmonogram 
(plan) sp aty kredytu.  
3.  Po yczkobiorca/kredytobiorca ma obowi zek sp aca  kredyt w ratach nie ni szych ni  
wynikaj ce z nowego harmonogramu. W przypadku wp acenia raty wy szej, ni  wynika to 
z harmonogramu, Kasa zalicza nadwy  na poczet sp aty cz ci kapita owej kredytu lub 
jego raty.  
4. Zmiana oprocentowania w trakcie trwania umowy, przewiduj cej oprocentowanie 
wed ug zmiennych stóp procentowych, podana do wiadomo ci w sposób okre lony w 
ust.2, nie wymaga zmiany umowy. 
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X. Zabezpieczenie sp aty po yczki/kredytu 
§ 32 

1.  Zabezpieczeniem sp aty po yczki/kredytu mog  by  w szczególno ci: 
1) rodki pieni ne zgromadzone przez po yczkobiorc /kredytobiorc  w Kasie, 
2) por czenie wed ug prawa cywilnego, 
3) weksel in blanco, 
4)  por czenie wekslowe,   
5) przew aszczenie rzeczy na zabezpieczenie, 
6) blokada rodków na rachunku wraz z pe nomocnictwem do dysponowania tym 
rachunkiem, 
7)  ubezpieczenia,  
8) przelew wierzytelno ci, 
9) zastaw, w tym zastaw rejestrowy. 
2.  Je eli w trakcie trwania umowy po yczki/kredytu nast pi utrata zdolno ci kredytowej 
kredytobiorcy lub wygasn  ustanowione zabezpieczenia,  a ustanowienie zabezpiecze  o 
jakich mowa w ust.1 nie jest mo liwe lub wystarczaj ce do prawid owego zabezpieczenia 
umowy po yczki/kredytu SKOK ma prawo do dania ustanowienia zabezpieczenia w 
postaci  hipoteki.  

§ 33 
1. Podstaw  wpisu w ksi dze wieczystej hipoteki zabezpieczaj cej kredyt lub po yczk  
udzielon  przez Kas  stanowi o wiadczenie w ciciela nieruchomo ci z one w formie 
aktu notarialnego.  
2.  Kredytobiorca jest zobowi zany do wspó dzia ania ze SKOK w post powaniu o 
dokonanie wpisu hipoteki na rzecz SKOK oraz dostarczenia wszelkich dokumentów 
niezb dnych do dokonania wpisu.  

§ 34 
czna kwota udzielonego kredytu zabezpieczonego hipotek  nie mo e przekracza  70% 

warto ci nieruchomo ci (prawa), na której (-ym) ma(-j ) by  ustanowiona(-e) hipoteka(-
i), stanowi ca(-e) zabezpieczenie sp aty kredytu.   
 
 

§ 35 
1. Hipoteka ustanawiana na zabezpieczenie kredytu w Kasie jest hipotek  z 
pierwsze stwem zaspokojenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach hipoteka 
ustanawiana na zabezpieczenie kredytu w Kasie mo e by  ustanowiona bez 
pierwsze stwa zaspokojenia, je eli warto  nieruchomo ci lub prawa zapewnia 
mo liwo  zaspokojenia wierzytelno ci SKOK z tej nieruchomo ci lub prawa, pomimo 
braku pierwsze stwa zaspokojenia. 
2. W przypadku opisanym w ust. 1 zd. 2 kredytobiorca jest obowi zany do z enia 
stosownego o wiadczenia z podpisem notarialnie po wiadczonym, w którym 
zobowi zuje si  do przeniesienia istniej cej hipoteki na miejsce pierwsze w momencie 
jego opró nienia, zmiany wysoko ci hipoteki miejsca pierwszego do wysoko ci sumy 
przenoszonej hipoteki i wyra a zgod  na wpisanie stosownego roszczenia do dzia u III 
ksi gi wieczystej nieruchomo ci stanowi cej przedmiot zabezpieczenia; 
3. W przypadku, gdy przedmiotem hipoteki ma by  u ytkowanie wieczyste, 
kredytobiorca lub u ytkownik wieczysty obowi zani s  do udzielenia Kasie 
nieodwo alnego pe nomocnictwa w formie aktu notarialnego do ustanowienia hipoteki 
na prawie w asno ci nieruchomo ci powsta ym w wyniku przekszta cenia u ytkowania 
wieczystego w razie dokonania takiego przekszta cenia. 

§ 36 
Kredytobiorca obowi zany jest na danie Kasy przedstawi  wszelkie dokumenty 
niezb dne do oceny warto ci oraz stanu prawnego nieruchomo ci maj cej by  lub 

cej przedmiotem zabezpieczenia sp aty udzielonego kredytu. 
§ 37 

1. W przypadku z enia wniosku o udzielenie kredytu zabezpieczonego hipotek , 
na danie Kasy wnioskodawca obowi zany jest z :  
1) aktualny odpis z ksi gi wieczystej,  
2) inne dokumenty wskazane przez Kas .  
2. W przypadku braku ksi gi wieczystej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wnioskodawca na 

danie Kasy obowi zany jest z  dokumenty stwierdzaj ce aktualny stan prawny 
nieruchomo ci/prawa u ytkowania wieczystego lub spó dzielczego w asno ciowego 
prawa do lokalu mieszkalnego.  

§ 38 
1. Kasa ma prawo wyboru formy zabezpieczenia sp aty kredytu oraz mo e da  
przedstawienia wi cej ni  jednej formy zabezpieczenia. 
2.   W przypadku kredytu zabezpieczonego hipotek  zabezpieczeniem sp aty kredytu jest 
tak e: 
1)  ubezpieczenie sp aty kredytu na okres do dnia uprawomocnienia wpisu 
hipoteki w ksi dze wieczystej, z zak adem ubezpiecze  akceptowanym przez  Kas , 
2) przelew wierzytelno ci przys uguj cych kredytobiorcy z ka dej z umów ubezpieczenia 
nieruchomo ci/lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarze  losowych, zawieranych w 
okresie trwania umowy kredytu z zak adem ubezpiecze  akceptowanych przez Kas . 

§ 39 
Koszt zabezpieczenia sp aty kredytu ponosi po yczkobiorca/kredytobiorca. 

§ 40 
1. Ustanowienie zabezpieczenia sp aty powinno nast pi  przed wyp at  
po yczki/kredytu.  
2. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia sp aty w umówionym terminie, Kasa  
mo e: 
a) w przypadku gdy po yczka/kredyt nie zosta  jeszcze wyp acony - odst pi  od umowy 
po yczki/kredytu  z zachowaniem prawa do nale nej prowizji; 
b) w przypadku gdy po yczka/kredyt zosta a wyp acony – wypowiedzie  umow  kredytu. 

§ 41 
1. Kasa mo e da  od po yczkobiorcy/kredytobiorcy poddania si  egzekucji w formie 
aktu notarialnego. Koszty poddania si  egzekucji w formie aktu notarialnego ponosi 
po yczkobiorca/kredytobiorca. 
2. W przypadku nie poddania si  egzekucji w formie aktu notarialnego w umówionym 
terminie, postanowienia § 40 ust. 2  stosuje si  odpowiednio. 

§ 42 
Kasa mo e da   ustanowienia dodatkowego  zabezpieczenia po yczki/kredytu we 
wskazanym terminie, nie  krótszym ni  7 dni :  
1) w przypadku, o jakim mowa w § 19 ust.1, 
2) wyga ni cia, z przyczyn niezale nych od por czyciela/kredytobiorcy ustanowionych 
zabezpiecze , 
3)  obni enia warto ci  ustanowionych zabezpiecze  rzeczowych o co najmniej 40 % w 
stosunku do warto ci  wskazanej w umowie. 
 

XI. Konsolidacja zobowi za  
§ 43 

1. Kasa udziela po yczek/kredytów na sp at  zobowi za  finansowych zaci gni tych w 
SKOK lub u innych kredytodawców, w szczególno ci: po yczek/kredytów 
mieszkaniowych, po yczek/kredytów samochodowych, po yczek/kredytów ratalnych, 
po yczek/kredytów gotówkowych, kredytów w rachunku karty kredytowej, kredytów w 
rachunkach bie cych, debetów na rachunku osobistym, pozosta ych po yczek/kredytów 
konsumpcyjnych, kredytów i po yczek udzielonych przez zak ad pracy. 
2. Konsolidacja nie mo e obejmowa  zobowi za , w stosunku do których przekroczenie 
któregokolwiek terminu p atno ci wynios o wi cej ni  30 dni.  

§ 44 
1. Przy z eniu wniosku o udzielenie po yczki/kredytu na sp at  zobowi za  
po yczkobiorca/kredytobiorca obowi zany jest przed :  
1) umow (-y) po yczki/kredytu oraz inne dokumenty potwierdzaj ce dokonywanie przez 
po yczkobiorc /kredytobiorc  p atno ci z tytu u zobowi za  finansowych zaci gni tych u 
innych kredytodawców,  z których wynika wysoko  zobowi zania pozosta ego do sp aty 
na dzie  z enia wniosku,  
2) wiadczenia dotychczasowych kredytodawców dotycz ce rezygnacji z ustanowionych 
zabezpiecze  po yczki/kredytu  w przypadku jego (jej) sp aty, 
3) wiadczenie o posiadaniu b  nieposiadaniu innych zobowi zaniach finansowych, o 
których  mowa  w  §  43  ust.1   nie  obj tych  konsolidacj  w  rozumieniu  postanowie  
niniejszego rozdzia u XI.  
2. W przypadku, gdy termin sp aty zobowi zania jest zastrze ony na korzy  
kredytodawcy, po yczkobiorca/kredytobiorca jest obowi zany przed  jego 

wiadczenie o wyra eniu zgody na wcze niejsz  sp at  kredytu.  
§ 45 

1.  Wyp ata po yczki/kredytu udzielonego w celu konsolidacji zobowi za  realizowana 
jest w formie bezgotówkowej na rachunki prowadzone w SKOK lub na rachunki wskazane 
przez innych kredytodawców. Je eli na wniosek kredytobiorcy po yczka/kredyt zosta  
udzielony w wysoko ci wy szej ni cznie wynosz  konsolidowane zobowi zania 
pozosta e do sp aty na dzie  wyp aty po yczki/kredytu, nadwy ka mo e by  wyp acona, 
zgodnie z dyspozycj  po yczkobiorcy/kredytobiorcy, przelewem na rachunek wskazany 
przez po yczkobiorc /kredytobiorc  lub w gotówce. 
2.  Po dokonaniu wyp aty SKOK ma prawo za da  od po yczkobiorcy/kredytobiorcy 
niezw ocznego dostarczenia za wiadcze  wydanych przez innych kredytodawców o 
uregulowaniu zobowi za ; nie wywi zanie si  przez kredytobiorc  z tego zobowi zania 
uznaje si  za niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu. 
 

XII. Postanowienia ko cowe 
§ 46 

1. Po yczkobiorca/kredytobiorca i por czyciele s  obowi zani powiadomi   Kas   na 
pi mie o ka dej zmianie adresu, w tym o zmianie adresu  korespondencyjnego 
pocztowego. Obowi zek o jakim mowa  w zdaniu poprzedzaj cym dotyczy tak e adresu   
poczty elektronicznej o ile por czyciel/kredytobiorca/po yczkobiorca wskaza  ten adres 
jako adres  do korespondencji 
2. Zmiana adresu jest uwzgl dniana najpó niej nast pnego dnia po otrzymaniu 
powiadomienia.  
3. Wszelka korespondencja jest wysy ana przez Kas  na ostatni wskazany w tym celu 
adres. 

§ 47 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si  przepisy ustawy o 
spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo – kredytowych, Prawa bankowego, Prawa 
wekslowego i przepisy prawa cywilnego oraz postanowienia Statutu. 

§ 48 
1. Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu 
mo e nast pi  wy cznie z wa nych powodów. 
2. Za wa ne powody o jakich mowa w ust.1 uwa a si :  
1) konieczno  dostosowania postanowie  regulaminu do obowi zuj cych przepisów 
prawa, 
2)  wprowadzenie nowej interpretacji przepisów prawa maj cych wp yw na 
udzielanie oraz obs ug  kredytów udzielanych przez SKOK (orzeczenia s dów, decyzje 
administracyjne) powoduj cej koniczno  zmian postanowie  Regulaminu, 
3)   zmian  zasad  lub  warunków  wiadczenia  us ug,  a  w  szczególno ci  rozszerzenie  
funkcjonalno ci istniej cych produktów i us ug, rezygnacji lub zmiany dotychczas 
oferowanych produktów lub us ug maj cych wp yw na udzielanie lub obs ug  kredytów. 
3.  Zmiana Regulaminu dokonywana jest w formie wypowiedzenia. O zmianach 
Regulaminu po yczkobiorca/kredytobiorca b dzie informowany drog  pocztow . Je eli w 
terminie 14 dni od dor czenia tekstu zmian po yczkobiorca/kredytobiorca nie o wiadczy 
na pi mie, e nie akceptuje zmian, uwa a si  zmieniony Regulamin za przyj ty. 
4. Z enie przez po yczkobiorc /kredytobiorc  o wiadczenia, o którym mowa w ust. 3, 
powoduje rozwi zanie umowy po yczki/kredytu wskutek wypowiedzenia przez 
Kredytobiorc , w terminie 30 dni od dnia wp ywu tego o wiadczenia do SKOK. 

§ 49 
Niniejszy Regulamin obowi zuje od dnia 26.11.2012r. 

 


