REGULAMIN PROMOCJI „EKOKONTO BEZ KOSZTÓW 500+”,
ORGANIZOWANEJ PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady oraz
warunki uczestnictwa w Promocji „EKOkonto bez Kosztów 500+”, zwanej
dalej Promocją, organizowanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
§ 2 Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) Bank – Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul Żelazna 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015525, NIP 527 020
33 13, kapitał zakładowy w wysokości 228 732 450 złotych, wpłacony
w całości,
2) Dzień wolny od pracy – sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,
3) Karta – karta debetowa wydawana przez Bank do Konta, do której
został wydany numer PIN, uprawniająca do wypłaty gotówki lub
dokonywania zapłaty,
4) Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹
Kodeksu cywilnego, która w Okresie Promocji zawrze z Bankiem
umowę o otwarcie i prowadzenie Konta,
5) Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOkonto bez
Kosztów 500+,
6) Okres Promocji – okres, w którym Klient może uczestniczyć
w Promocji,
7) Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie obowiązujące
w Okresie Promocji,
8) Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące dla
środków zgromadzonych na Koncie, zgodne z Tabelą oprocentowania
rachunków o charakterze bieżącym dla Klientów indywidualnych dla
EKOkonta bez Kosztów,
9) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji przystąpi
do Promocji.
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§ 3 Warunki przystąpienia do Promocji
Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy w Okresie Promocji
spełnią łącznie poniższe warunki:
1) założą Konto lub zmienią dotychczasowy typ rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego na Konto,
2) złożą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji,
3) zawnioskują o Kartę w momencie przystąpienia do Promocji
i aktywują ją w okresie 1 miesiąca od przystąpienia do Promocji
lub posiadają aktywną Kartę.
Karta, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna być aktywna w każdym
miesiącu Okresu Promocji, z wyłączeniem okresu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3.
Opłata za zmianę dotychczasowego typu rachunku oszczędnościoworozliczeniowego na Konto wynosi 50 PLN.
Do Promocji nie może przystąpić Klient, który korzystał z promocji:
„EKOkonto bez Kosztów + Karta z Nagrodą” lub „EKOkonto bez
Kosztów + Bon sportowy”.
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§ 4 Zasady Promocji
Promocja polega na podwyższeniu przez Bank Oprocentowania
standardowego do 2% w skali roku dla kwoty do 3 000 PLN środków
zgromadzonych na Koncie, zwanego dalej Oprocentowaniem
promocyjnym, pod warunkiem zasilania Konta wpływami z tytułu
otrzymanego świadczenia wychowawczego w ramach programu
Rodzina 500 plus w każdym miesiącu Okresu Promocji.
Oprocentowanie promocyjne, o którym mowa w ust. 1, zostanie
podwyższone do 10–tego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po spełnieniu warunku zasilenia Konta. W przypadku,
gdy 10-ty dzień miesiąca przypadnie w Dzień wolny od pracy,
podwyższenie oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym
następującym po tym dniu.
W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lub
w § 3 ust. 2, Oprocentowanie promocyjne zostanie obniżone do
Oprocentowania standardowego.
Obniżenie oprocentowania, o którym mowa w ust. 3, nastąpi do 10–
tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym Klient nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 lub w § 3
ust. 2. W przypadku, gdy 10-ty dzień miesiąca przypadnie w Dzień
wolny od pracy, obniżenie oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu
roboczym następującym po tym dniu.
Nadwyżka środków zgromadzonych na Koncie ponad kwotę
określoną w ust. 1 oprocentowana jest według Oprocentowania
standardowego.
Pozostałe opłaty i prowizje do Konta są zgodne z Taryfą opłat
i prowizji jak dla EKOkonta bez Kosztów.
§ 5 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przez Bank
w celach związanych z Promocją, w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami Promocji.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący
zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.).
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu do swoich danych
i ich poprawiania.

§ 6 Reklamacje
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są
w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i
oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych.

Bądź Eko – to się opłaca!
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§ 7 Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków
oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób
fizycznych dotyczące Konta.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem
jest Bank.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
w trybie art. 919 § 2 Kodeksu cywilnego.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Bank poinformował
Uczestników Promocji o zmianie.

6. O każdej zmianie Regulaminu Bank informuje Uczestników Promocji
przez umieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej
Banku, Witrynie internetowej i w placówkach Banku.
7. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany warunków prowadzenia
Konta.
8. Okres Promocji trwa od 7 kwietnia 2016 r. do odwołania.
9. O zakończeniu Promocji Bank poinformuje poprzez opublikowanie
informacji na stronie internetowej Banku, Witrynie internetowej,
a także w placówkach Banku.
10. Do Promocji można przystąpić do końca dnia, w którym zostaje ona
odwołana.
11. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte wcześniej przez
Uczestników Promocji.

Bądź Eko – to się opłaca!

