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W tym Regulaminie określamy warunki i zasady 1. edycji Akcji promocyjnej „Las oszczędności”. 
Organizujemy ją my, czyli Bank Ochrony Środowiska S.A.. Akcja wspiera działania prośrodowiskowe we 
współpracy z Lasami Państwowymi ze środków pochodzących z naszego budżetu. Akcja odbywa się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w naszych placówkach, jak również na stronie internetowej 
www.bosbank.pl. 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. Akcja – 1. edycja Akcji promocyjnej „Las oszczędności”, która obowiązuje od 12 maja 2022 r i trwa do 9 

września 2022 r. 
2. Bank – Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, siedziba ul Żelazna 32 00-832 Warszawie,                                

KRS 0000015525, NIP 527 020 33 13, kapitał zakładowy (wpłacony) 929 476 710 zł. 
3. Lasy Państwowe - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, siedziba ul. Grójecka 127                     

02-124 Warszawa, NIP 525 001 09 01. 
4. Lokata – Lokata z oferty Banku dostępnej w czasie trwania promocji. 

5. Okres Lokaty – okres, na jaki założona zostaje Lokata, tj. określona w umowie liczba dni lub miesięcy. 
6. Uczestnik – osoba fizyczna, która założy Lokatę w okresie obowiązywania Akcji.  
 
II. ZASADY AKCJI  
1. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest założenie Lokaty. 
2. W ramach Akcji zobowiązujemy się wobec Ciebie, że jeśli utrzymasz założoną w ramach Akcji Lokatę: 

1) do końca okresu obowiązywania 1. edycji Akcji lub  
2) do końca Okresu Lokaty, w przypadku gdy Okres Lokaty kończy się przed końcem okresu 

obowiązywania 1. edycji Akcji,  
to we współpracy z Lasami Państwowymi zasadzimy jedno drzewo za każde zdeponowane przez 
Ciebie na ww. Lokacie 20.000,00 zł.  

3. Nie sumujemy zdeponowanych przez Ciebie środków na różnych Lokatach.  

4. Kwota na zakup drzewa, pochodzi z naszego budżetu i nie pomniejsza kwoty odsetek należnych Tobie 
z tytułu założonej Lokaty.  

5. Maksymalnie w ramach Akcji zasadzimy 200 tysięcy drzew.  
6. Sadzenie drzew w ramach 1 edycji Akcji zostanie zrealizowane w terminie do 31.12.2022r.  
 

III. REKLAMACJE 
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określamy w Regulaminie otwierania i prowadzenia 
terminowych lokat oszczędnościowych 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.  
 

IV. OKRES PROMOCJI 
1. Akcja trwa od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 9 września 2022 r. 
2. Bank może przedłużyć Akcję, 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. 

Przykład 1.  Założyłeś dwie Lokaty na 30 tysięcy złotych. Zasadzimy dwa drzewa. 
Założyłeś Lokatę na 115 tysięcy złotych, dodatkowo założyłeś Lokatę na 16 tysięcy złotych oraz Lokatę 
na 32 tysiące złotych. Zasadzimy 5 drzew z pierwszej Lokaty oraz 1 drzewo z trzeciej Lokaty. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Akcja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późniejszymi 
zmianami). 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem, w którym określamy zasady Akcji.  
3. Zasady Akcji nie stanowią warunków prowadzenia Lokaty.  
4. Regulamin Akcji promocyjnej, będzie dostępny przez czas jej trwania na stronie internetowej 

www.bosbank.pl oraz w naszych placówkach. 
5. Uczestnik przystępując do Akcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

http://www.bosbank.pl/

