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                                                                                                                                               § 4 Zasady Promocji 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz 

warunki uczestniczenia w Promocji „WSPÓLNOTA Z PREMIĄ”, 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 

„Bankiem”. 

3. Promocja dostępna jest w oddziałach Banku. 

4. Promocja trwa w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października  

2020 r., zwanym dalej „Okresem  Promocji”. 

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

odstępstwami cenowymi. 

 

§ 2 Definicje 

 

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 
1) Klient –  Wspólnota Mieszkaniowa, 

2) Konto – rachunek bankowy Konto Wspólnota lub rachunek Konto Wspólnota 

Plus wraz z pakietem usług świadczonych w ramach tych rachunków,  

3) Kredyt z premią BGK – kredyt na realizację przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego lub remontowego z premią BGK dla Wspólnot 

Mieszkaniowych, 

4) Kredyt inwestycyjny - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dla 

Wspólnot Mieszkaniowych 

5) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji przystąpi do Promocji 

i spełni jej warunki. 

 

§ 3 Warunki przystąpienia do Promocji 

 
1. W ramach Promocji, Klient ma możliwość skorzystać tylko z jednego z 

produktów objętych Promocją, tj. z. Kredytu z premią BGK albo z Kredytu 

inwestycyjnego. 

2. Promocja dotyczy Klientów posiadających Konto albo Klientów, którzy założą 

Konto, wraz z zaciągnięciem Kredytu z premią BGK lub Kredytu 

inwestycyjnego. 

3. W przypadku Klientów posiadających w Banku rachunek bankowy będący w 

administracji, warunkiem przystąpienia do Promocji jest konwersja tego 

rachunku na Konto,. 

4. Kryterium przystąpienia do Promocji dla Klienta stanowi data złożenia oraz 

zarejestrowania w dowolnym oddziale Banku  wniosku o Kredyt z premią BGK 

lub Kredyt inwestycyjny  w Okresie Promocji. 

 

 

 

Promocja dla Klientów polega na: 

1) w przypadku Kredytu z premią BGK: 

a) obniżeniu stawki prowizji przygotowawczej do wysokości 

1,5 % kwoty udzielonego kredytu 

oraz 

b) zastosowaniu stawki marży Banku w wysokości 2,3 p. p. 

niezależnie od przyjętego okresu kredytowania (stawka 

oprocentowania ustalana będzie jako suma stopy WIBOR 3 

M oraz marży Banku), 

2) w przypadku Kredytu inwestycyjnego - zastosowaniu stawki 

marży Banku w wysokości 2,65 p. p. niezależnie od przyjętego 

okresu kredytowania (stawka oprocentowania ustalana będzie 

jako suma stopy WIBOR 3 M oraz marży Banku). 

 

 

§ 5 Reklamacje i skargi 

 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie  

rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska 

S.A. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

2. Bank zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji oraz 

zmiany postanowień  Regulaminu.  

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym Bank poinformował Uczestników Promocji o zmianie. 

4. O zakończeniu Promocji oraz o każdej zmianie Regulaminu Bank informuje 

Uczestników Promocji przez umieszczenie stosownej informacji na stronie 

internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl i w oddziałach Banku. 

5. Zakończenie Promocji i zmiana Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte 

wcześniej przez Uczestników Promocji. 
6.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO), umowy Kredytu z premią BGK lub Kredytu 

inwestycyjnego, Taryfy Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Klientów pionu detalicznego oraz Regulaminu 

rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony 

Środowiska S.A. 

7.   Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłowy 

przebieg. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „WSPÓLNOTA Z PREMIĄ”  

 

Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący Wspólnotę mieszkaniową przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień 

Regulaminu Promocji „Wspólnota z Premią”. 

 

 

DANE UCZESTNIKA PROMOCJI:  

 

 

___________________________________________________________________ 

Nazwa Uczestnika Promocji 

 

___________________________________________________________________ 

NIP/REGON Uczestnika Promocji 

 

 

______________________________________                            ___________________________________ 

Data i podpis Uczestnika Promocji                                                                  Data i podpis Uczestnika Promocji   

    

 

______________________________________ 

Data i podpisy za Bank 


