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§ 1. Organizator 
 

1. Promocja Kredytu Hipotecznego pod nazwą „Kredyt 
Hipoteczny bez prowizji” zwany dalej „Promocją”, 
organizowana jest przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, zarejestrowany w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 
0000015525, NIP 527-020-33-13, z kapitałem zakładowym w 
wysokości 929  476 710 złotych, w całości wpłaconym, zwany 
dalej „Bankiem”. 

2. Promocja trwa w okresie od dnia 24 marca 2022 r. do 30 
czerwca 2023 r., zwanym dalej „Okresem Trwania Promocji” 
i dotyczy wniosków złożonych od 24 marca 2022 r. 

3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji 
„Kredyt Hipoteczny bez prowizji”, zwanego dalej 
„Regulaminem Promocji”, w trakcie jej trwania oraz 
wcześniejszego zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem ust. 
4. 

4. Zmiana Regulaminu Promocji oraz wcześniejsze zakończenie 
Promocji nie wpływają na prawa nabyte przez Uczestników 
Promocji. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami 
specjalnymi, preferencyjnymi oraz odstępstwami cenowymi. 
 
 

§ 2. Warunki przystąpienia do Promocji 
 

1. Uczestnikami Promocji mogą być konsumenci, w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych, którzy w Okresie Trwania Promocji złożą 
w Oddziale Operacyjnym Banku kompletny wniosek o Kredyt 
Hipoteczny w walucie PLN, zwany dalej „Kredytem” oraz 
łącznie spełnią poniższe warunki: 
1) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji, 
2) zakupią za pośrednictwem Banku i utrzymają przez 

minimum 5 lat od dnia zawarcia umowy Kredytu jedno z 
ubezpieczeń oferowanych we współpracy Banku z: 
- Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, e-
mail: bok@tueuropa.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000092396, NIP 895-
17-65-137, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 
307 200 000 zł i 
- Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. 
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, e-
mail:bok@tueuropa.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP: 895-
10-07-276, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 
37 800 000 zł; 
o nazwie: 
1) „Hipoteka pod Ochroną” wariant 1 lub 
2) „Hipoteka pod Ochroną” wariant 2,.,  
których szczegółowy zakres, przesłanki, ograniczenia i 
wyłączenia określają Warunki Ubezpieczenia „Hipoteka 
pod Ochroną”, zwane dalej „WU”, stanowiące załącznik 
do umowy ubezpieczenia,  

3) udzielą wszystkich zgód zawartych we wniosku o Kredyt, 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym: 
numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w celu: 
a) dokonywania przez Bank następujących czynności 

w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i 
produktów dystrybuowanych przez Bank:  

⎯ przekazywania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, 

⎯ używanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących (w szczególności telefonu i poczty 
elektronicznej) dla celów marketingu 
bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 
2004 r.- Prawo telekomunikacyjne, 

b) udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, 
adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom 
powiązanym kapitałowo z Bankiem i 
współpracującym z Bankiem (aktualna lista 
podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i 
współpracujących z Bankiem znajduje się na 
stronie internetowej Banku www.bosbank.pl) i na 
przetwarzanie przez te podmioty danych 
osobowych w ich celach marketingowych, 

c) dokonywania przez podmioty powiązane 
kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem 
następujących czynności w zakresie ich usług i 
produktów oraz usług i produktów 
dystrybuowanych przez te podmioty: 

⎯ przekazywanie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną),  

⎯ używanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty 
elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne), 

4) uzyskają pozytywną decyzję kredytową, 
5) zawrą z Bankiem umowę Kredytu oraz za pośrednictwem 

Banku umowę ubezpieczenia. 

2. W ramach Promocji Klient może sfinansować zakup tylko 

jednego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu 
letniskowego, działki rekreacyjnej, działki budowlanej z 
przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, 
nieruchomości rolno-siedliskowej, garażu/miejsca 
postojowego (pod warunkiem, że jest przedmiotem 
kredytowania wraz z nieruchomością mieszkalną lub 
zabezpieczenie zostanie ustanowione na nieruchomości 
mieszkalnej), udziału we własności nieruchomości 
stanowiącej drogę - jeżeli droga ta stanowi jedyny dostęp do 
drogi publicznej (pod warunkiem że jest przedmiotem 
kredytowania wraz z nieruchomością) przeznaczonego na 
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zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Klient może 
skorzystać z tej promocji tylko raz.  

3. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą zostać spełnione 
przez Klienta najpóźniej na dzień podpisania umowy Kredytu. 

4. W przypadku wnioskowania o Kredyt przez więcej niż jedną 
osobę – warunki, o których mowa w ust. 1, są spełnione, gdy 
posiadaczem wszystkich wymienionych w ust. 1 produktów i 
usług jest co najmniej jeden z Uczestników Promocji, a zgody 
marketingowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są udzielone 
przez wszystkich Uczestników Promocji. 

5. Minimalny wkład własny wymagany przez Bank wynosi 20% 
kosztu inwestycji. 

6. Maksymalny poziom LTV (procentowy wskaźnik, obliczony 
jako stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia) dla transakcji wynosi 
80%. 

7. Pozostałe warunki Kredytu - zgodnie z obowiązującą w Banku 
ofertą dla produktów hipotecznych. 

 
§ 3. Zasady Promocji 

 
1. Promocja polega na zastosowaniu preferencyjnej stawki 

prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu. Prowizja 

przygotowawcza wynosi 0% kwoty kredytu.  

2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest wraz z umową Kredytu.  

3. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objętych 

maksymalnie czterech kredytobiorców (współkredytobiorców), 

których wiek na dzień zawarcia umowy nie przekracza 70 lat. 

4. Za pierwszy 48-miesięczny okres odpowiedzialności składka 

ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu 

uruchomienia Kredytu. 

5. Składka z tytułu każdych kolejnych miesięcznych okresów 

odpowiedzialności płatna jest miesięcznie. 

6. Ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana do końca 

okresu kredytowania. 

7. Zakres ubezpieczenia Hipoteka pod Ochroną: 

Wariant 1 • Śmierć 

• Trwały uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku NW 

• Utrata stałych źródeł dochodu albo 
Hospitalizacja 

Wariant 2 • Śmierć w wyniku NW 

• Trwały uszczerbek na zdrowiu w 
wyniku NW 

• Utrata stałych źródeł dochodu albo 
Hospitalizacja 

8. Suma ubezpieczenia zgodnie z WU. 

9. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest spełnienie łącznie 

warunków wskazanych w § 2 oraz posiadanie zdolności 

kredytowej, która w ocenie Banku zapewni spłatę zobowiązań 

wynikających z umowy Kredytu. 

10. Parametry Kredytu, inne niż wskazane ust. 1, w tym 

dodatkowa marża Banku doliczana do oprocentowania do 

czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku na 

zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku wynikających z 

umowy Kredytu, a także pozostałe opłaty i prowizje, będą 

ustalane zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą 

oprocentowania kredytów i pożyczek w PLN dla klientów 

indywidualnych oraz Taryfą opłat i prowizji Banku Ochrony 

środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla klientów. 

11. Kredytobiorca korzysta z promocyjnej prowizji, jeśli spełnia 

wszystkie warunki Promocji określone w § 2 ust. 1 w każdym 

miesiącu obowiązywania umowy Kredytu.  

 
§ 4. Naruszenie warunków Promocji 

 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika 

Promocji choćby jednego z warunków Promocji 

wskazanych w § 2,  

a w szczególności rezygnacji z ubezpieczenia 

oferowanego przez Bank przed upływem 5 lat od 

daty podpisania umowy Kredytu, Bank 

nieodwołalnie do końca okresu kredytowania 

podwyższy oprocentowanie lub marżę Banku 

wskazaną w § 9 umowy Kredytu o 2 p.p. 

2. Podwyższenie oprocentowania lub marży o 

których  mowa w ust. 1, dla kredytów z oprocentowaniem 

zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie 

kredytowania nastąpi od dnia powzięcia informacji przez Bank 

o naruszeniu warunków Promocji i zostanie dokonane w 

następujący sposób: 

1). w okresie obowiązywania oprocentowania stałego 

podwyższone zostanie oprocentowanie Kredytu, 

2) po upływie okresu obowiązywania oprocentowania 

stałego, podwyższeniu ulegnie marża wskazana w § 9 

umowy Kredytu.  

3. Podwyższenie marży Banku, o którym mowa 

w ust. 1, dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym nastąpi  

zgodnie z terminami zmiany stopy procentowej i wysyłki 

harmonogramu spłat Kredytu, wynikającymi z § 10 ust. 3 i 4 

Zbioru ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania 

kredytów hipotecznych, stanowiącym załącznik i integralną 

część umowy Kredytu, zwanym dalej „ZOZK”. 

4. Podwyższenie wysokości oprocentowania lub marży, o którym 

mowa w ust. 1-3, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 

Kredytu. Po zmianie oprocentowania lub marży Bank prześle 

Klientowi nowy harmonogram spłat, uwzględniający właściwą 

wysokość oprocentowania lub marży.  

 

 

§ 5. Reklamacje 
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Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z 
Promocją zgodnie z obowiązującymi w Banku Zasadami 
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji 
dostępnymi w Oddziałach Operacyjnych Banku oraz na 
stronie www.bosbank.pl. 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach 

Operacyjnych Banku w Okresie Trwania Promocji. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji będą 

miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych 
ustaw, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 (RODO). 

3. Bank jest odpowiedzialny za realizację Promocji oraz jej 
prawidłowy przebieg.  

4. O zmianie Regulaminu Promocji lub o wcześniejszym 
zakończeniu Promocji Bank poinformuje w Oddziałach 
Operacyjnych Banku. 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi 
załącznik do wniosku o udzielenie Kredytu. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO 

PROMOCJI 
Kredytu Hipotecznego „Kredyt Hipoteczny bez prowizji” 

 
Ja, niżej podpisana/y 
przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że otrzymałam/em, 
zapoznałam/em się, rozumiem oraz akceptuję treść 
postanowień Regulaminu Promocji i w przypadku niedopełnienia 
lub nieprzestrzegania warunków Promocji, wyrażam zgodę na 
podwyższenie oprocentowania lub marży Kredytu względem 
oprocentowania lub marży wskazanej w § 9 umowy Kredytu, bez 
sporządzania aneksu do umowy Kredytu. Oświadczam, że zdaję 
sobie sprawę z opisanego w § 4 Regulaminu Promocji skutku 
finansowego związanego z brakiem spełnienia choćby jednego z 
warunków Promocji, wskazanych w § 2 Regulaminu Promocji oraz 
nieodwołalności tego skutku. 
Oświadczam, że wraz z Regulaminem Promocji otrzymałam/em, 
zapoznałam/em się, rozumiem oraz akceptuję treść 
postanowień: 

• Zbioru ogólnych zasad kredytowania w zakresie 
udzielania kredytów hipotecznych, stanowiącego 
załącznik i integralną część umowy Kredytu, 

• wzoru umowy Kredytu, 

• WU „Hipoteka pod Ochroną”, 

• formularz RODO, 

• dokument zawierający informację o produkcie 
ubezpieczeniowym. 

 
DANE UCZESTNIKA/ÓW PROMOCJI:  

 
____________________________________________________ 
Imię i nazwisko Uczestnika/ów Promocji 
 
 
____________________________________________________ 
PESEL Uczestnika/ów Promocji 
  
 
____________________________________________________ 
Data i podpis Uczestnika/ów Promocji         
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Data i podpisy za Bank 


