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§ 1 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

oraz warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków 

terminowych standardowych lokat oszczędnościowych dla klientów 

indywidualnych, otwieranych w ramach Promocji „EKOlokata   

z Frankiem”, zwanej dalej „Promocją”. 

§ 2 

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 929 476 710 

złotych, wpłacony w całości, 

2) Dzień wolny od pracy – sobota lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, 

3) Lokata – rachunek terminowej standardowej lokaty 

oszczędnościowej (Ekolokaty) oferowanej pod nazwą EKOlokata 

z Frankiem, otwieranej na okres 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy,  

4) Okres Promocji – okres, w którym Klient będzie mógł złożyć 

dyspozycję otwarcia Lokaty, 

5)  Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące 

dla środków zgromadzonych na EKOlokacie z Frankiem, 

określone w Tabeli oprocentowania Lokat dla Klientów 

indywidualnych, 

6) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji przystąpi 

do Promocji. 

§ 3 

1. Promocja polega na podwyższonym przez Bank oprocentowaniu 

środków na Lokacie, do wysokości w stosunku rocznym: 

1) 0,01% - w przypadku Lokat 3-miesięcznych, 

2) 0,05% - w przypadku Lokat 6-miesięcznych, 

3) 0,05% - w przypadku Lokat 12-miesięcznych, 

4) 0,10-% - w przypadku Lokat 24-miesięcznych, 

5) 0,10% - w przypadku Lokat 36-miesięcznych. 

2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Banku, którzy w Okresie 

Promocji:  

1) zawrą z Bankiem umowę o Lokatę, 

2) dokonają wpłaty środków na Lokatę. 

3. Minimalna kwota Lokaty otwartej w ramach Promocji wynosi 1000 

CHF. 

§ 4 

Bank umożliwia otwarcie Lokaty w Oddziałach Banku, za 

pośrednictwem Strony internetowej Banku pod adresem 

www.bosbank.pl, za pośrednictwem Usługi TeleBOŚ, oraz za 

pośrednictwem Usługi BOŚBank24. 

 

§ 5 

1. Bank umożliwia  otwarcie  Lokaty za pośrednictwem Usługi 

BOŚBank24 Uczestnikom Promocji korzystającym  

z Usługi BOŚBank24, z uwzględnieniem postanowień określonych 

w pkt 1-4 oraz w ust 2: 

1) Lokata jest otwierana automatycznie w Usłudze BOŚBank24 

za pośrednictwem zakładki „Lokaty” w opcji „Nowa Lokata”, 

2) otwarcie Lokaty następuje w formie bezgotówkowej  

ze środków znajdujących się na prowadzonym w Banku  

w walucie CHF rachunku a’vista, w zadeklarowanej przez 

Uczestnika Promocji wysokości nie niższej niż minimalna 

kwota Lokaty, 

3) otwarcie Lokaty następuje:  

a) w dniu złożenia dyspozycji otwarcia Lokaty, jeżeli 

dyspozycja ta zostanie złożona przez Uczestnika 

Promocji do godziny 19.30 w dniu roboczym lub  

b) w najbliższym dniu roboczym, w przypadku złożenia 

przez Uczestnika Promocji dyspozycji otwarcia Lokaty  

po godzinie 19.30 w dniu roboczym lub w dniu wolnym  

od pracy, 

4) za dzień otwarcia Lokaty przyjmuje się dzień wykonania przez 

Bank złożonej przez Użytkownika dyspozycji otwarcia Lokaty. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji na wskazanym rachunku 

a’vista w walucie CHF, z którego mają być przeznaczone środki 

na otwarcie Lokaty, nie zapewni środków lub zapewni  

je w niewystarczającej kwocie, Bank ma prawo odmówić 

otwarcia Lokaty. 

§ 6 

1. Bank umożliwia otwarcie Lokaty na podstawie Wniosku  

o otwarcie Lokaty złożonego za pośrednictwem Strony 

internetowej Banku, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Uczestnik Promocji powinien dokonać wpłaty środków w walucie 

CHF na podany we Wniosku rachunek w terminie 5 dni 

roboczych od dnia złożenia kompletnego Wniosku. 

3.  W przypadku, gdy Uczestnik Promocji dokona wpłaty środków 

przeznaczonych na otwarcie Lokaty w niewystarczającej kwocie 

lub w innej walucie, Bank odmówi otwarcia Lokaty. 

4.   Otwarcie Lokaty następuje najpóźniej następnego dnia roboczego 

po wpływie środków na rachunek bankowy podany we Wniosku. 

§ 7 

1. Bank umożliwia otwarcie Lokaty na podstawie złożonej dyspozycji 

otwarcia Lokaty za pośrednictwem Usługi TeleBOŚ  

z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Otwarcie Lokaty następuje w formie bezgotówkowej ze środków 

znajdujących się na prowadzonym w Banku rachunku 

oszczędnościowym a‘vista w walucie CHF, w zadeklarowanej 

przez Klienta wysokości, nie niższej niż minimalna kwota Lokaty. 

3. Otwarcie Lokaty następuje w dniu złożenia dyspozycji otwarcia 

Lokaty w godzinach dostępności Usługi TeleBOŚ  
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§ 8 

W przypadku założenia przez Uczestnika Promocji Lokaty  

o charakterze odnawialnym, po zakończeniu okresu umownego 

Lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres na warunkach 

obowiązujących w dniu odnowienia i z Oprocentowaniem 

standardowym. 

§ 9 

1. Zadysponowanie kwotą Lokaty przed upływem okresu Lokaty 

stanowi naruszenie warunków prowadzenia Lokaty i powoduje, że 

kwota Lokaty jest nieoprocentowana lub podlega oprocentowaniu 

za faktyczną liczbę dni pozostawania środków na Lokacie do dnia 

naruszenia, zgodnie ze stawką określoną w Tabeli 

oprocentowania. 

2. Tabela oprocentowania informująca o stawkach oprocentowania 

Lokat, Oprocentowania standardowego oraz Lokat, dla których 

nastąpiło naruszenie warunków ich prowadzenia, jest dostępna  

w Oddziałach Banku oraz za pośrednictwem Strony internetowej 

Banku pod adresem www.bosbank.pl. 

§ 10 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są  

w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych 

lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Zasadach 

przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Ochrony 

Środowiska S.A., które są dostępne w każdym Oddziale Banku oraz 

na Stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl. 

§ 11 

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia Potwierdzenia otwarcia Lokaty, Regulaminu otwierania 

i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 

osób fizycznych oraz Tabeli oprocentowania Lokat dla Klientów 

indywidualnych. 

§ 12 

1. Okres Promocji obowiązuje od 15 października 2019  roku do dnia 

jej odwołania przez Bank. 

2. O zakończeniu Promocji Bank poinformuje poprzez opublikowanie 

informacji na stronie internetowej Banku pod adresem 

www.bosbank.pl, a także w Oddziałach Banku. 

3. Zakończenie Promocji przez Bank nie wpływa na prawa nabyte 

wcześniej przez Uczestników Promocji. 

§ 13 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
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