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W tym Regulaminie określamy zasady 1. edycji Promocji „Swobodne oszczędzanie”. Organizujemy ją my, 
czyli Bank Ochrony Środowiska S.A.. Niektóre wyrazy w Regulaminie napisaliśmy wielką literą. Oznacza to, 
że zdefiniowaliśmy je w słowniku. Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zawarliśmy w ramkach. Nie są 
one częścią Regulaminu. 
 
I. SŁOWNIK 
1. Bank – Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, siedziba ul Żelazna 32 00-832 Warszawie,                                

KRS 0000015525, NIP 527 020 33 13, kapitał zakładowy (wpłacony) 929 476 710zł. 
2. Konto Oszczędnościowe (KO)- rachunek oszczędnościowy, który nazywa się EKOkonto 

Oszczędnościowe i/lub EKOprofit i/lub Więcej Za Mniej”. 
3. Lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. 
4. Okres Promocji – okres, w którym możesz korzystać ze Zwolnienia z opłaty. 
5. Promocja – 1. edycja Promocji „Swobodne oszczędzania”, która obowiązuje od  1 kwietnia 2022 r i trwa 

do 31 marca 2023 r. 
6. Rachunki w tej samej relacji – KO i Lokata są w tej samej relacji jeśli jesteś ich jedynym posiadaczem 

albo jeśli jesteś ich współposiadaczem z tą samą osobą. 
7. TOiP – Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska za czynności bankowe w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla klientów indywidualnych. 
8. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która: 

1) jest posiadaczem KO, lub 
2) podpisze umowę KO w Okresie Promocji.  

9. Zwolnienie z opłaty – nie pobierzemy od Ciebie opłaty wskazanej w TOiP za przelewy wewnętrzne  z 
KO na Lokatę zakładaną w tej samej relacji ze środków znajdujących się na Twoim KO. 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI 
Warunkiem uprawniającym do otrzymania Zwolnienia z opłaty jest posiadanie KO lub podpisanie umowy 
o KO w Okresie promocji. 

III. ZASADY PROMOCJI 
W ramach Promocji zastosujemy dla Ciebie Zwolnienie z opłaty w Okresie Promocji.  
 

Przykład 3. Prowadzimy dla Ciebie KO w PLN. Czy Twoje konto będzie objęte Zwolnieniem z opłaty? 
Tak 
Czy musisz wyrazić zgodę na przystąpienie do Promocji?  
Nie, Twoje konto w Okresie promocji objęte będzie Promocją bez konieczności wykonania 
dodatkowych kroków z Twojej strony. 

Przykład 1.  Mam indywidualne KO w PLN. Pytanie czy przelewając z KO indywidualnego środki na 
Lokatę wspólna z mężem w Banku, Bank pobierze opłatę za przelew wewnętrzny?  
Tak, Pobierzemy opłatę, ponieważ KO i zakładana Lokata są w różnych relacjach. Nie 
pobierzemy tej opłaty jeśli założysz w Banku Lokatę indywidualną ze środków na 
indywidualnym KO. 

Przykład 2.  Mam z żoną KO w PLN. Pytanie czy przelewając z KO wspólnego środki na wyłącznie 
moją Lokatę w Banku, Bank pobierze opłatę za przelew wewnętrzny?  
Tak, Pobierzemy opłatę, ponieważ KO i zakładana Lokata są w różnych relacjach. Nie 
pobierzemy tej opłaty jeśli założysz w Banku Lokatę wspólną ze środków na wspólnym KO. 
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IV. REKLAMACJE 
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określamy w Regulaminie otwierania i prowadzenia 
rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo - rozliczeniowych dla osób fizycznych oraz w Zasadach 
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokumenty te 
udostępniamy na stronie www.bosbank.pl i w naszych placówkach.  
 

V. OKRES PROMOCJI 
1. Okres Promocji trwa od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r..  
2. Bank może przedłużyć Promocję, wcześniej ją zakończyć lub zmienić jej zasady. W każdym  

z tych przypadków musi jednak poinformować o zmianie siedem dni wcześniej. Informacja ta będzie 
dostępna w każdej naszej placówce i na stronie www.bosbank.pl. 

3. Zakończenie Promocji nie wpływa na Twoje prawa nabyte w Okresie Promocji. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem, w którym określamy zasady Promocji.  
2. Zasady Promocji nie stanowią warunków prowadzenia KO.  
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy rachunku 

oszczędnościowego, Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych oraz 
oszczędnościowo – rozliczeniowych dla osób fizycznych oraz przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące.  

 
OŚWIADCZENIE KLIENTA WYRAŻAJCEGO ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE NA KO ZWOLNIENIA Z OPŁATY 
Oświadczam, że: 
• znam Regulamin Promocji „Swobodne oszczędzanie” (Edycja 1),  
• rozumiem i akceptuję zasady Promocji „Swobodne oszczędzanie” (Edycja 1),  
• przyjmuję do widomości, że po zakończeniu Okresu promocji Bank będzie pobierał opłatę za przelew 

wewnętrzny z KO na Lokatę zgodnie z obowiązującą TOiP. 
• zgadzam się, aby zmiana wysokości opłaty za przelew wewnętrzny z KO na Lokatę odbyła się 

automatycznie, tzn. bez konieczności dodatkowego informowania mnie o tym oraz dokonywania 
zmian w Umowie KO. 
 

 
___________________________________________________________________  
Imię i nazwisko 
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