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Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2021 r. ulegną zmianie: 

• Taryfa opłat i prowizji  Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym  

i zagranicznym dla  klientów indywidualnych, zwana dalej również „Taryfą”, 

• Tabela oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla klientów indywidualnych, zwana dalej 

również „Tabelą”. 

 

Wprowadzone zmiany związane są z: 

 

I. optymalizacją stawek opłat i prowizji pobieranych za wybrane czynności/ usługi bankowe;  

Zmiany obejmują m. in.: 

1) podniesienie opłat za prowadzenie rachunku,  

2) podniesienie minimalnej kwoty wpływów pozwalającej na zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku VIP. 

 

II. zmianą oprocentowania rachunków: 

1) będących w sprzedaży, takich jak EKOKonto Oszczędnościowe Standard, EKOkonto Oszczędnościowe 500+ i 

EKOkonto Oszczędnościowe VIP, 

2)  wycofanych ze sprzedaży, takich jak Ekoprofit i Więcej Za Mniej. Szczegóły dostępne są w załączonej Tabeli, 

3) oraz odwołaniem promocji EKOkont Oszczędnościowych od 1 listopada 2020 roku. W związku z tym odsetki 

promocyjne zostaną naliczone po raz ostatni za październik 2020 roku. 

 

Podstawa prawna zmian w Taryfie: 

§ 108 ust. 2 pkt 1  Regulaminu: 

„2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawki opłaty/prowizji określonej w Taryfie w przypadku zaistnienia 

przynajmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn: 

1) wzrostu cen ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, (….)”. 

 

Przesłankami faktycznymi powyższych zmian są:  

Wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. ogółem- w zestawieniu z rokiem 

2018, wynoszący 102,3. Powyższy wzrost został potwierdzony w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 

15.01.2020r. Komunikat dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-

sredniorocznego-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-ogolem-w-2019-r-,50,7.html. 

 

 

 

Podstawa prawna zmian w Tabeli:  

§48 ust. 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych  i oszczędnościowo-rozliczeniowych 

dla osób fizycznych: 

„6. Zmiana stawek oprocentowania Rachunków może nastąpić w przypadku zmiany przynajmniej jednego  
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z następujących czynników: 

1) stawek rynkowych WIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 p.p.”  

Przesłankami faktycznymi powyższych zmian są:  

zmiany stawki rynkowej WIBID oraz WIBOR. Od ostatniej informacji o zmianie Tabeli tj. po 12 sierpnia 2020 roku stawki 

zostały zmienione  w następujący sposób: 

• stawka WIBOR 3M (3 miesiące) z 0,23% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,22% w dniu 20 października 
2020 r., 

• stawka WIBOR 6M (6 miesięcy) z 0,27% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,25% w dniu 20 października 
2020 r. 

• stawka WIBOR 12M (12 miesięcy) z 0,27% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,26% w dniu 20 października 
2020r., 

• stawka WIBID 3M (3 miesiące) z 0,03% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,02% w dniu 20 października 
2020 r., 

• stawka WIBID 6M (6 miesięcy) z 0,07% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,05% w dniu 20 października 
2020 r., 

• stawka WIBID12M (12 miesięcy) z 0,07% z dnia 12 sierpnia 2020 r. obniżyła się do 0,06% w dniu 20 października 
2020 r. 

Źródło danych: GPW Benchmark 

Dodatkowe informacje 

Uprzejmie informujemy, że  przed dniem 15 stycznia 2021 r. przysługuje Państwu prawo:   

1) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat, 

2) złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zaproponowanych, przedstawionych w niniejszej 

korespondencji zmian regulacji.  

Jeżeli przed wskazaną powyżej datą wejścia w życie zmian nie wypowiedzą Państwo umowy  ani nie złożą  Bankowi 

pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, będzie to równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody,  

w związku z czym przedstawione w niniejszej korespondencji zmiany będą obowiązywały od dnia 15 stycznia 2021 

r. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie złożą Państwo sprzeciw do proponowanych zmian, ale nie dokonają 

Państwo wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie  zmian bez 

ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek opłat z tego tytułu.   

Arkusz informacyjny dla deponentów 

Ponadto przekazujemy Państwu arkusz informacyjny dla deponentów. Arkusz ten wysyłamy wyłącznie w celach 

informacyjnych, w związku z tym nie jest wymagane żadne działanie z Państwa strony. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny. Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podlegają depozyty złotowe i walutowe: 

• osób fizycznych, 

• osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 

• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 

• szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 

Aktualnie gwarantowana jest w  całości kwota  depozytów  nie  przekraczająca  równowartości  w złotych 100 000 

euro. 

Informujemy również, że w serwisie internetowym Banku www.bosbank.pl w zakładce Relacje inwestorskie, znajdują 

się informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej BOŚ S.A. 

Powyższe informacje przekazujemy Państwu realizując obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy z 10 czerwca 

2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

http://www.bosbank.pl/


 

 

 

restrukturyzacji. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny można uzyskać pod adresem www.bfg.pl  

Szczegółowe informacje o wprowadzonych  zmianach oraz oferowanych przez Bank produktach dostępne są również 

w oddziałach Banku, na stronie internetowej www.bosbank.pl oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 

lub +48 22 543 34 34 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).     

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 Łukasz Kozioł    

Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami                

      

Załączniki: 

1. Wykaz zmian w Taryfie opłat i prowizji  Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla  klientów indywidualnych 

2. Tabela oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla klientów indywidualnych 

3. Arkusz informacyjny dla deponentów 
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