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REGULAMIN PROMOCJI „Nasza Woda” 

 

KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Promocji EKO Pożyczki o nazwie „Nasza Woda", 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 dalej 

„Bankiem”.  

3. Promocja dostępna jest w oddziałach Banku, a także za pośrednictwem strony internetowej Banku - pod adresem www.bosbank.pl  

oraz poprzez infolinię Banku. 

4. Promocja trwa w okresie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanym dalej „Okresem trwania Promocji”. 

5. W ramach Promocji środki z EKO Pożyczki mogą zostać wykorzystane na finansowanie przedsięwzięć - niezwiązanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej - polegających na: 

1) zakupie i montażu: zbiornika/ów na wodę opadową (podziemnych, naziemnych), studni chłonnych, drenażu rozsączającego; 

finansowane są również niezbędne badania hydrogeologiczne i dodatkowe prace ziemne, 

2) wykonaniu ogródka deszczowego (ogródek w glebie, w pojemniku); finansowane są projekt, materiały, roślinność i montaż, 

3) zmianie nawierzchni nieprzepuszczalnych na powierzchnie przepuszczalne (trawiaste, zadarnione umocnione tzw. ekokratami, 

żwirowe, żwirowe umocnione tzw. ekokratami); finansowane są materiały i montaż, 

4) wykonaniu studni głębinowej albo studni abisyńskiej; finansowane są: niezbędne badania hydrogeologiczne, projekt, budowa 

studni, zakup i montaż: pomp, zestawu filtracyjnego/uzdatniania wody, zasobników wody, rur i innych niezbędnych elementów 

instalacji wodociągowej  

5) inne inwestycje z zakresu ochrony wód, w tym retencja wód opadowych i zapobieganie niekorzystnym zmianom stosunków 

wodnych, przy czym w tym przypadku każdorazowo konieczne jest - po przedstawieniu zakresu realizacji inwestycji - uzyskanie 

zgody Banku na finansowanie . 

6. W ramach Promocji dopuszczalne jest dowolne łączenie celów kredytowania o których mowa w ust. 5 oraz refinansowanie kosztów 

tych inwestycji o ile zostały one poniesione przez Wnioskodawcę w okresie maksymalnie do 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku 

kredytowego. 

7. Na cele, o których mowa w ust. 5 i 6 musi być przeznaczone co najmniej 80% kwoty wnioskowanej pożyczki.. 

8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, preferencyjnymi oraz odstępstwami cenowymi. 

 
§ 2. Uczestnicy Promocji 

 
1. Z Promocji mogą skorzystać konsumenci - w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego - posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

1) posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania 

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry: 

a) dyspozycję na przekazywanie zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi rachunkami 

płatniczymi w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24  oraz 

b) zgodę na przesyłanie informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego 

elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie  zapisanym na 

specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika 

c) zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 

1 000 zł  oraz 

2) udzielą i nie odwołają w całym okresie kredytowania wszystkich zgód zawartych we wniosku o EKO Pożyczkę, dotyczących 

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

a) dokonywania przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów 

dystrybuowanych przez Bank:  

⎯ przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji 

handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

344), 

⎯ używanie 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  - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), 

b) udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym 

kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem  

i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty danych 

osobowych w ich celach marketingowych, 

c) dokonywania przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności  

w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: 

⎯ przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji 

handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),  
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⎯ używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 

bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne). 

3) w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 80.000 zł w dowolnym oddziale Banku, 

na stronie www Banku lub poprzez Infolinię Banku, 

4) złożą w Banku wraz z wnioskiem, fakturę proforma lub umowę/y na realizację inwestycji na cele wymienione w § 1 ust. 5 – 

określającą zakres i koszt inwestycji, 

5) uzyskają pozytywną decyzję kredytową,  

6) zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki, 

7) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Nasza Woda”, 

8) wiek któregokolwiek konsumenta nie może przekroczyć 70 lat w momencie całkowitej spłaty umowy EKO Pożyczki  

w zastosowanym w umowie EKO Pożyczki okresie jej obowiązywania, 

 

zwani dalej „Uczestnikami Promocji” 

2. W terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy EKO Pożyczki w ramach Promocji „Nasza Woda”, Uczestnik Promocji jest 

zobowiązany do dostarczenia do Banku: dokumentów potwierdzających wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 5 

(faktura lub rachunek lub protokół odbioru) oraz potwierdzenia dokonania płatności za przedsięwzięcie. Dokumenty potwierdzające 

wykonanie przedsięwzięć oraz dokumentujące zapłatę za przedsięwzięcia - o których mowa w § 1 ust. 5 - muszą obejmować 

minimum 80% kwoty udzielonej EKO Pożyczki.  

3. W przypadku wnioskowania o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji „Nasza Woda”, przynajmniej 

jeden z nich musi spełniać łącznie warunki określone w ust.1 pkt 1 i pkt 2 . 

4. W przypadku gdy dla wniosku o EKO Pożyczkę wymagane jest wyrażenie zgody na finansowanie przez współmałżonka 

Wnioskodawcy, obligowany do wyrażenia zgody współmałżonek, przystępuje do umowy pożyczki jako Współwnioskodawca. 

 

 
§ 3. Zasady Promocji 

 
1. Promocja polega na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej według stawek zamieszczonych  

w poniższej tabeli. 

 

Okres 
kredytowania 

Rodzaj 
oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania 

(w stosunku rocznym) 

Prowizja 
przygotowawcza 

(od kwoty udzielonej 
EKO Pożyczki) 

Kanały dystrybucji 

do  
36 miesięcy 

 
stałe 4,99%  

2,00%   

Oddziały Banku/ 

www/ 

 Infolinia Banku powyżej 36 miesięcy 
do 120 miesięcy 

 
zmienne 

WIBOR 6M + 
3,49 p.p. marży 

 
2. Do umowy EKO Pożyczki może przystąpić maksymalnie dwóch pożyczkobiorców. 

3. W przypadku: nieudokumentowania w terminie o którym mowa w § 2 ust.2 realizacji inwestycji i jej opłacenia lub naruszenia przez 

Uczestnika Promocji warunków Promocji, określonych w § 2 ust.1, Bank począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło zdarzenie, do końca okresu kredytowania, nieodwołalnie podwyższy oprocentowanie lub marżę udzielonej EKO 

Pożyczki. Podwyższenie zostanie dokonane do wysokości - obowiązujących na dzień realizacji podwyższenia - odsetek 

maksymalnych, które na dzień wprowadzenia Promocji wynoszą 7,20% w stosunku rocznym. 

 

4. Zmiany wysokości oprocentowania lub marży Banku, o których mowa w ust. 3, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy EKO 

Pożyczki. Bank zawiadomi Uczestnika Promocji o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, w sposób wskazany w umowie 

EKO Pożyczki. 

 

 
§ 4. Reklamacje i skargi 

 
Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z trybem określonym w „Regulaminie EKO Pożyczki”.   

 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin jest dostępny w Okresie trwania Promocji w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku pod adresem 

www.bosbank.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 

3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wcześniejszego zakończenia Promocji oraz przedłużenia Promocji. 

4. O zmianie Regulaminu, o wcześniejszym zakończeniu Promocji lub o przedłużeniu Promocji Bank poinformuje poprzez 

opublikowanie informacji na stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl, a także w oddziałach Banku. 

http://www.bosbank.pl/
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5. Zmiana Regulaminu oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływają na prawa nabyte Uczestników Promocji. 

6. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do wniosku o udzielenie EKO Pożyczki. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Nasza Woda”  

 
Ja, niżej podpisany/a, przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulam inu. 

W szczególności potwierdzam, iż jestem świadomy: ciążącego na mnie obowiązku utrzymania w okresie kredytowania rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowo ze wszystkimi parametrami – zgodnie ze wskazaniem § 2 ust.1 pkt 1 Regulaminu, udzielenia i nie 

odwołania zgód – zgodnie ze wskazaniem § 2 ust.1 pkt 2  Regulaminu oraz udokumentowania realizacji inwestycji i jej opłacenia zgodnie 

ze wskazaniem § 2 ust.2. 

Jestem świadomy skutku finansowego wynikającego z braku realizacji ww. obowiązku oraz nieodwołalności tego skutku – zgodnie ze 

wskazaniem § 3 ust. 3 Regulaminu. 

 
 
 
DANE UCZESTNIKA/ÓW PROMOCJI:  
 
 

________________________________                             
Imię i nazwisko Uczestnika/ów Promocji 
 
 
________________________________                            
PESEL Uczestnika/ów Promocji 
 

 
 
 
 
 

_____________________________                                             _______________________________ 
        Data i podpis Uczestnika/ów Promocji      Data i podpisy za Bank 

 

 


