
Załącznik do Pisma Okólnego Nr 9/2020 Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 31 marca 2020 r. 

Załącznik do Pisma Okólnego Nr 40/2018 Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 9 lipca 2018 r. 

REGULAMIN PROMOCJI „Kredyt dla firmy" 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Promocji”, określa warunki i zasady Promocji Kredytu obrotowego w rachunku 
kredytowym „Kredyt dla firmy"   zwanej dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna  32, 00-832 Warszawa,  
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII 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”.  

3. Promocja dostępna jest w oddziałach Banku. 
4. Promocja trwa w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanym dalej „Okresem trwania Promocji”,  

z zastrzeżeniem, że wniosek o Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym powinien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 
31 grudnia 2020 r. 

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

§ 2. Uczestnicy Promocji 
 

Z Promocji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie 
podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

 
1) złożą Wniosek o przyznanie Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w dowolnym oddziale Banku, oraz  
2) posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym zawrą z Bankiem i będą utrzymywać 

przez cały okres kredytowania Umowę Pakietu Konto Elastyczne z Taryfą Oszczędną lub  Pakietu Konto Elastyczne z Taryfą 
Optymalną, która będzie posiadała wszystkie poniższe parametry:  
a) wyciągi w formie elektronicznej, 
b) kartę debetową oraz 

3) uzyskają pozytywną decyzję kredytową, oraz 
4) zadeklarują miesięczne wpływy na rachunek bieżący w ramach Pakietu Konto Elastyczne z Taryfą Oszczędną lub Pakietu 

Konto Elastyczne z Taryfą Optymalną, w każdym miesiącu kalendarzowym, środków w wysokości co najmniej 2 krotności  raty 
kapitałowo-odsetkowej miesięcznie, oraz 

5) udzielą wszystkich zgód marketingowych, oraz 
6) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji „Kredyt dla firmy”. 

 
zwani dalej „Uczestnikami Promocji” 

§ 3. Zasady Promocji 
 

1. Promocja  polega na zastosowaniu preferencyjnych stawek oprocentowania oraz prowizji za udzielenie Kredytu obrotowego w 
rachunku kredytowym w zależności od kwoty kredytu oraz zastosowanego zabezpieczenia kredytu.  
 
1) Wariant 1 dla kredytów do 100 tys. zł (włącznie) 

 

Oprocentowanie Kredytu 
obrotowego w rachunku 

kredytowym (w stosunku rocznym) 

Prowizja za udzielenie 
(od kwoty przyznanego Kredytu 

obrotowego w rachunku kredytowym) 

zmienne: WIBROR 3M + 4,0 p.p. 
marży    

4,50% 

 
2) Wariant 2 dla kredytów powyżej 100 tys. zł i dla kredytów do 300 tys. zł (włącznie), gdy zastosowano zabezpieczenie 

w postaci Gwarancji COSME 
 
 

Oprocentowanie Kredytu 
obrotowego w rachunku 

kredytowym (w stosunku rocznym) 

Prowizja za udzielenie 
(od kwoty przyznanego Kredytu 

obrotowego w rachunku kredytowym) 

zmienne: WIBROR 3M + 3,8 p.p. 
marży    

4,50% 

 
3) Wariant 3 dla kredytów powyżej 300 tys. zł, gdy zastosowano zabezpieczenie w postaci Gwarancji COSME 

 

Oprocentowanie Kredytu 
obrotowego w rachunku 

kredytowym (w stosunku rocznym) 

Prowizja za udzielenie 
(od kwoty przyznanego Kredytu 

obrotowego w rachunku kredytowym) 

zmienne: WIBROR 3M + 3,6 p.p. 
marży    

4,50% 

 
 
2. Pozostałe warunki cenowe oraz zasady udzielania Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym pozostają bez zmian i są zgodne 

z Regulaminem udzielania produktów kredytowych dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych. 
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§ 4. Reklamacje i skargi 

 
Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z trybem określonym w „Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w 

Banku Ochrony Środowiska S.A”.   

 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Okresie trwania Promocji w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku pod adresem 

www.bosbank.pl. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 
3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji, wcześniejszego zakończenia Promocji oraz przedłużenia Promocji. 
4. O zmianie Regulaminu Promocji, o wcześniejszym zakończeniu Promocji lub o przedłużeniu Promocji Bank poinformuje poprzez 

opublikowanie informacji na stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl, a także w oddziałach Banku. 
5. Zmiana Regulaminu Promocji oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływają na prawa nabyte Uczestników Promocji. 
6. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do wniosku o udzielenie kredytu dla mikroprzedsiębiorstw. 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Kredyt dla firmy"   

 
Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący mikroprzedsiębiorcę pod firmą jak niżej, przystępuję do Promocji „Kredyt dla firmy” w zakresie 
Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień 
Regulaminu Promocji. 

 
DANE UCZESTNIKA/ÓW PROMOCJI:  

_____________________________________________ 
Nazwa  Uczestnika Promocji 
 
______________________________________________ 
REGON Uczestnika Promocji 
 
______________________________________                          _______________________________ 
Data i podpis Uczestnika Promocji      Data i podpisy za Bank 

 

 

http://www.bosbank.pl/

