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W tym Regulaminie określamy zasady 5. edycji Promocji „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”. 
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 Warszawa,  

KRS 0000015525, NIP 527 020 33 13, kapitał zakładowy (wpłacony) 929 476 710 zł. 
2. Dzień wolny od pracy – sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedziele i święta. 
3. Konto Oszczędnościowe (KO)- rachunek EKOkonto Oszczędnościowe w PLN dostępny w Promocji 

„EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”. 
4. Okres Promocji – okres, w którym możesz korzystać z Oprocentowania promocyjnego, 
5. Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie, które obowiązuje w Okresie Promocji, a jego 

wysokość określona jest w tym Regulaminie w stosunku rocznym (p.a.). 
6. Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie, które obowiązuje dla środków zgromadzonych na 

KO, zgodne z Tabelą oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla Klientów 
indywidualnych (TO). 

7. Promocja – 5. edycja Promocji „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”, która obowiązuje od  
26 września 2022 r. i trwa do 30 listopada 2022 r. 

8. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która: 
1) jest posiadaczem EKOkonta Oszczędnościowego w PLN, lub 
2) podpisze umowę EKOkonta Oszczędnościowego w PLN w Okresie Promocji.  

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

III. ZASADY PROMOCJI 
Promocja polega na zastosowaniu przez Bank, w Okresie Promocji, promocyjnego, progowego 
oprocentowania środków zgromadzonych na KO wg stawki w wysokości: 

1) 7,20% dla salda do 200 000 zł (włącznie) p.a., 
2) 6,00% dla nadwyżki środków ponad 200 000 zł do 1 000 000 zł (włącznie) p.a., 
3) 4,00% dla nadwyżki środków ponad 1 000 000 zł. p.a. 

Środki po Okresie Promocji podlegać będą Oprocentowaniu standardowemu. 

Przykład 1. Osoba małoletnia jest posiadaczem KO. Pytanie czy jej Konto w Okresie Promocji będzie 
oprocentowane wg stawki oprocentowania promocyjnego? Tak, Oprocentowaniem promocyjnym 
objęte są wszystkie KO. 

Przykład 2. Prowadzimy dla Ciebie KO w PLN. Czy Twoje konto będzie objęte Oprocentowaniem 
promocyjnym? 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 3. Moje saldo na koncie oszczędnościowym wynosi 1 300 000 zł. Jak oprocentowane będą 
moje środki? W pierwszym progu znajduje się 200 000 zł, które będzie oprocentowane 7,20%.  
W drugim progu znajduje się 800 000 zł, które będzie oprocentowane 6%. W trzecim progu 
znajduje się 300 000 zł, które będzie oprocentowane 4%. 
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IV. ZASADY NALICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK PROMOCYJNYCH 
1. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Promocji,  

w którym spełnisz warunek Promocji.  
2. Odsetki, które wynikają z zastosowania Oprocentowania promocyjnego podlegają miesięcznej 

kapitalizacji, zgodnie z zawartą umową, naliczymy je od środków zgromadzonych w danym miesiącu 
kalendarzowym Okresu Promocji i wypłacimy na KO jedną kwotą ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego.  

V. 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.  
 

VI. OKRES PROMOCJI 
1. Okres Promocji trwa od dnia 26 września 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 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. 
 

VII. 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 WYRAŻAJĄCEGO ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE NA KO OPROCENTOWANIA 
PROMOCYJNEGO  
Oświadczam, że: 
• znam Regulamin Promocji EKOkonta Oszczędnościowego bez Ograniczeń (Edycja 5),  
• rozumiem i akceptuję zasady Promocji EKOkonta Oszczędnościowego bez Ograniczeń (Edycja 5),  
• przyjmuję do widomości, że po zakończeniu Okresu promocji oprocentowanie środków na moim KO 

zostanie zamienione na Oprocentowanie standardowe. 
• zgadzam się, aby zmiana Oprocentowania promocyjnego mojego KO na Oprocentowanie 

standardowe po zakończeniu Okresu promocji odbyła się automatycznie, tzn. bez konieczności 
dodatkowego informowania mnie o tym oraz dokonywania zmian w Umowie rachunku 
oszczędnościowego. 

 
__________________________________________  
Imię i nazwisko      

 
__________________________________________  
 

PESEL 
   

                                                  Podpis Posiadacza rachunku zgodny z wzorem podpisu 

 

 

Przykład 4. Do kiedy moje środki będą oprocentowane promocyjnie? W tej edycji promocji Twoje 
środki będą oprocentowane promocyjnie do 30 listopada 2022 r. Od 1 grudnia 2022 r. będzie 
obowiązywać Oprocentowanie standardowe.  


