REGULAMIN AKCJI WSPIERANIA SCHRONISK DLA ZWIERZAT
W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa warunki i zasady prowadzenia akcji wspierania
schronisk dla zwierząt (dalej: „Akcja”). Akcja jest realizowana ze środków, które pochodzą
z budżetu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Akcję prowadzi Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32 (kod
pocztowy 00-832) (dalej: „Bank”). Pozostałe dane Banku to:
1) KRS 0000015525, rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
2) NIP: 5270203313,
3) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 929 476 710 zł.
Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w siedzibie Banku.
Akcja polega na przekazywaniu kwot pieniężnych na rzecz schronisk dla zwierząt. Wysokość
kwot jest uzależniona od ilości ankiet, które Bank pozyska od klientów w czasie badań satysfakcji
(dalej „Badanie”).
Badanie mogą realizować konsultanci podmiotów, wskazanych przez Bank.
Klienci Banku są informowani o Akcji:
1) przez konsultantów realizujących badanie,
2) poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www Banku.
Akcja trwa od 1 października 2020 r. do odwołania (dalej „Okres trwania Akcji”). W Okresie
trwania Akcji Bank będzie pozyskiwać ankiety satysfakcji klientów oraz przekazywać schroniskom
środki finansowe.
ZASADY AKCJI
Bank zobowiązuje się przekazać 1 zł za każdą wypełnioną ankietę satysfakcji, pozyskaną
od klienta w Okresie trwania Akcji.
Kwota, którą Bank przekaże na rzecz schroniska zostanie ustalona na podstawie liczby
wypełnionych ankiet (1 ankieta = 1 zł), w okresie 3 kolejnych miesięcy Okresu trwania Akcji.
Uzbierane kwoty zostaną przekazane na rzecz schronisk dla zwierząt, wybranych przez Bank.
Klienci Banku przed wypełnieniem ankiety są informowani, na rzecz którego schroniska będą
przekazywane kwoty pieniężne za wypełnioną ankietę satysfakcji.
Po zakończeniu 3 miesięcznego pozyskiwania ankiet satysfakcji, o którym mowa w ust. 2, Bank:
1) w terminie maksymalnie 20 dni roboczych - powiadomi wybrane schronisko o zamiarze
przekazania uzbieranej kwoty i jej wysokości,
2) w terminie maksymalnie 30 dni roboczych - przekaże kwotę uzyskaną w wyniku Akcji na
rachunek wybranego schroniska dla zwierząt.
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