
 
 

 
Dla propozycji Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych „Mniejsze raty, mniejsze odsetki” (dalej: 
Promocja), dla karty kredytowej Visa Castorama (dalej: Karta), oferowanej przez Santander 
Consumer Bank S.A. (dalej: Bank) z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 29.05.2020 r.: transakcja bezgotówkowa w ramach limitu na 
karcie 3 100 zł, okres spłaty 40 miesięcy, oprocentowanie stałe 7,20%, odsetki 455,51 zł, 
prowizja 464,69 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 17,23%, całkowita 
kwota do zapłaty 4 020,20 zł, całkowity koszt 920,20 zł. Wysokość rat 1-39 doliczanych do 
kwoty spłaty minimalnej 100,50 zł, wysokość ostatniej 40 raty korygującej 100,70 zł. 
 
Promocja obowiązuje w sklepie Castorama do dnia 28.02.2022 r.  
 
Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

 dokonanie Kartą jednorazowej transakcji bezgotówkowej w sklepie sieci Castorama 
lub internetowym sklepie https://www.castorama.pl/, w terminie obowiązywania 
Promocji (dalej: Transakcja) lub  

 bezpośrednie obciążenie rachunku Karty Transakcją w ww. sklepie stacjonarnym (bez 
użycia Karty) w dniu zawarcia Umowy z Bankiem o przyznanie limitu kredytowego i 
wydanie Karty (dalej: Umowa)  
oraz  

 zgłoszenie Transakcji do rozłożenia na raty u pracownika Punktu Usług Finansowych 
(dalej: PUF) w dniu dokonania Transakcji poprzez złożenie wypełnionego i 
podpisanego Kuponu promocyjnego w PUF oraz okazanie paragonu i potwierdzenia 
dokonania Transakcji z terminala w przypadku płatności Kartą lub 

 zgłoszenie zrealizowanej w ww. internetowym sklepie Transakcji do rozłożenia na raty 
na Infolinii Banku pod numerem telefonu 19 500 (opłata zgodna z cennikiem 
operatora). 

 
W ramach Promocji istnieje możliwość rozłożenia Transakcji na 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 rat 
na następujących zasadach:  

1) wykorzystany limit kredytowy wynikający z dokonanej Transakcji i rozłożony na 
raty w ramach Promocji jest oprocentowany w zależności od liczby rat, zgodnie 
z poniższą tabelą: 

 

   Liczba rat         Oprocentowanie 

              20                 1,15% 

              25                 4,55% 

              30                 6,79% 

              35                 7,20% 

              40                 7,20% 

              45                 7,20% 

              50                 7,20% 
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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. 

  
Reklamacje można składać na zasadach opisanych w Umowie. 
 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o 
warunkach i przyznaniu limitu kredytowego w karcie z uwzględnieniem oceny aktualnej 
sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank. Szczegóły Promocji 
dostępne są w PUF Santander Consumer Banku w sklepach Castorama. 
 
 

 


