
Zasady Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych „Twój limit odnawialny - Raty od 6 do 36 
miesięcy” 
 
Dla propozycji Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych „Twój limit odnawialny - Raty od 6 do 36 miesięcy” 
(dalej: Promocja) dla internetowego odnawialnego limitu kredytowego (dalej: Limit), oferowanego 
przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank) wyliczenia na podstawie 
przykładu reprezentatywnego na dzień 02.12.2019 r.: transakcja bezgotówkowa w ramach Limitu 2200 
zł, okres spłaty 20 miesięcy, oprocentowanie stałe 10%, prowizja 14,99%, Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 30,65%, całkowita kwota do zapłaty 2756,95 zł, całkowity koszt 556,95 zł (w 
tym odsetki 227,17 zł, prowizja 329,78 zł). Wysokość każdej z 19 rat wynosi 137,85 zł. Wysokość 
ostatniej, 20 raty korygującej wynosi 137,80 zł. 
 
Z warunków promocyjnych można skorzystać w okresie od 19.12.2019 r. do 19.12.2020 r., przy czym 
dla uczestnika Promocja trwa od 6 do 36 miesięcy (w zależności od wyboru przez użytkownika Limitu 
okresu spłaty w ramach dostępnych opcji). Z Promocji można skorzystać wielokrotnie.  
 
Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 
 

1. zawarcie lub podpisanie Umowy o Internetowy odnawialny limit kredytowy (dalej: Umowa); 
2. dokonanie płatności za zakupy poprzez wybranie w opcjach płatności e-sklepu należącego do 

Grupy Morele.net opcji „Twój limit odnawialny”; 
3. wybranie Promocji z udostępnionych opcji spłaty Limitu;  
4.  wskazanie liczby rat do spłaty w zakresie od 6 do 36; 
5. zaakceptowanie transakcji (dalej: Transakcja) poprzez wprowadzenie jednorazowego kodu   

przekazanego na numer telefonu komórkowego użytkownika Limitu, który został podany 
podczas zawierania Umowy. 

 

W ramach Promocji istnieje możliwość rozłożenia Transakcji na od 6 do 36 rat na następujących 
zasadach:  

1) wykorzystany Limit wynikający z dokonanej Transakcji i rozłożony na raty w ramach 
Promocji jest oprocentowany. Oprocentowanie jest równe wysokości odsetek maksymalnych 
obowiązujących zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 
2) uczestnik Promocji nie jest zwolniony z opłaty za uruchomienie Planu Spłat Ratalnych 
zgodnej z obowiązującą na moment uruchomienia Planu Spłat Ratalnych Tabelą Opłat i Prowizji  
dla Internetowego Odnawialnego Limitu Kredytowego (Morele.net) Santander Consumer Bank 
S.A. 
 

Reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Promocji można składać na zasadach opisanych w 
zawartej z Bankiem Umowie. 
 
Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach 
i przyznaniu internetowego odnawialnego limitu kredytowego z uwzględnieniem oceny aktualnej 
sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank. Zasady Promocji dostępne są na 
stronie www.santanderconsumer.pl/internetowy-odnawialny-limit-kredytowy/. 
 
 

http://www.santanderconsumer.pl/internetowy-odnawialny-limit-kredytowy/

