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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 na lata”, 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) Bonus – nagroda wypłacana Klientowi na ROR,  

3) Karta – karta debetowa wydana do ROR, 

4) Lokata – rachunek terminowej standardowej lokaty oszczędnościowej (Ekolokaty) oferowanej 

pod nazwą EKOlokata na lata, otwieranej na okres 24 miesięcy,  

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

5)  Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące dla środków zgromadzonych na 

EKOlokacie, określone w Tabeli oprocentowania Lokat dla Klientów indywidualnych, 

6) Podokres – pełny lub niepełny miesiąc kalendarzowy zawierający się w okresie umownym 

Lokaty, 

7) ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 

8) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji przystąpi do Promocji. 

§ 3 

1. Promocja polega na: 

1) podwyższeniu przez Bank oprocentowania środków na Lokacie do wysokości 0,75 % w 

skali roku oraz  

2) możliwości uzyskania Bonusu w wysokości 0,50% kwoty Lokaty, liczonego za każde 12 

miesięcy trwania Lokaty, na zasadach określonych w § 4. 

2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Banku, którzy w Okresie Promocji zawrą z Bankiem 

umowę Lokaty. 

3. Minimalna kwota Lokaty otwartej w ramach Promocji wynosi 1.000 złotych. 

§ 4 

1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji, w chwili przystąpienia do Promocji i w 

pierwszym okresie lokowania środków na Lokacie (tj. przez 24 miesiące od dnia przystąpienia do 

Promocji), łącznie poniższych warunków:  

1) posiadanie/założenie w Banku ROR z Kartą w dniu otwarcia Lokaty, w tej samej relacji co 

Lokata, przy czym ROR nie może zostać zamknięty przed wypłatą Bonusu, 

2) jednoczesne wystąpienie w każdym z Podokresów: 

a) wpływu na ROR, wskazanym w pkt 1, minimum 1000 zł z tytułu wynagrodzenia, 

b) dokonania na ROR, wskazanym w pkt 1, transakcji bezgotówkowych Kartami 

wydanymi do tego ROR na łączną kwotę minimum 300 złotych, 

3) wyrażenie najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji zgód dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w tym: numer telefonu kontaktowego oraz email, w celu dokonywania 

przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i 

produktów dystrybuowanych przez Bank:  

a) przekazywania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. 2019 poz. 123 ze 

zm.) 

b) używania 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  - Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) 

4) podanie aktualnego numer telefonu, 

 

Bank do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu pierwszego okresu trwania Lokaty 

wypłaci na ROR, wskazany w pkt 1, kwotę Bonusu. 

2. Posiadanie w Banku ROR z Kartą w tej samej relacji i co Lokata oznacza, że jeżeli ROR jest 

otwarty dla jednego posiadacza, Lokata również musi być otwarta dla tego posiadacza. W 

przypadku ROR wspólnych, każdy z współposiadaczy ROR musi być również współposiadaczem 

Lokaty.  

3. Za przelew z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 2 lit. a, Bank uznaje wpływ całości 

lub części środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty lub 

stypendium. 

4. W przypadku gdy otwarcie ROR z Kartą w następuje wraz z otwarciem Lokaty, aktywacja Karty 

musi nastąpić w okresie 1 miesiąca od dnia przystąpienia do Promocji. 

5. W przypadku posiadania kilku ROR w tej samej relacji własności co Lokata, Bonus wypłacony 

zostanie na ROR w tej samej relacji własności co Lokata, którego umowa została zawarta 

najpóźniej. 

6. Promocja jest sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387, ze zm.), dalej „Ustawa 
PDOF”. Bonusy uzyskane przez Klientów w ramach niniejszej Promocji: 
1) w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł - podlegają zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PDOF, 
2) w kwocie przekraczającej 2000 zł - podlegają opodatkowaniu wg stawki podatkowej 10%, 

na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PDOF. W tej sytuacji pobór podatku przez Bank, 
jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, nastąpi przez 
potrącenie z kwoty Bonusa. 

§ 5 

Bank umożliwia otwarcie Lokaty w Oddziałach Banku, za pośrednictwem strony internetowej Banku 

pod adresem www.bosbank.pl, za pośrednictwem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictwem Call Center oraz 

za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto. 

§ 6 

 W przypadku założenia przez Uczestnika Promocji Lokaty o charakterze odnawialnym, po 

zakończeniu okresu umownego Lokata zostanie odnowiona na kolejny okres 24-miesięczny na 

warunkach obowiązujących w dniu odnowienia. 

§ 7 

1. Zadysponowanie kwotą Lokaty przed upływem okresu Lokaty stanowi naruszenie warunków 

prowadzenia Lokaty i powoduje, że kwota Lokaty jest nieoprocentowana. 

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. 

 

§ 8 

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. 

§ 9 

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. 

§ 10 

1. Okres Promocji trwa od 11 czerwca 2020 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. 

§ 11 

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „EKOLOKATA NA LATA” (Edycja VII),  
ORGANIZOWANEJ PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 


