REGULAMIN PROMOCJI KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH „EKOPROFIT” i „WIĘCEJ ZA MNIEJ”,
PROWADZONYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi przyrzeczenie publiczne
Banku Ochrony Środowiska S.A., złożone w trybie art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego,
związane z promocją Kont oszczędnościowych EKOprofit i WIĘCEJ ZA MNIEJ,
prowadzonych przez Bank, zwaną dalej „Promocją”.
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§ 2 Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Aktywna Karta – niezastrzeżona Karta, przy użyciu której Uczestnik Promocji
dokonał transakcji z użyciem Numeru PIN (wypłata gotówki, płatność
w terminalu wyposażonym w PIN-PAD),
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,
Dzień wolny od pracy – sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,
Karta – karta debetowa do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
cywilnego, korzystająca z usług Banku,
Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOkonto bez Kosztów,
Konto oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy EKOPROFIT w PLN lub
WIĘCEJ ZA MNIEJ w PLN,
Okres Promocji – okres, w którym Klient może korzystać
z Oprocentowania promocyjnego,
Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie obowiązujące w Okresie
Promocji,
Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące dla środków
zgromadzonych na Koncie oszczędnościowym, zgodne z Tabelą oprocentowania
rachunków o charakterze bieżącym dla Klientów indywidualnych,
Program - Program Systematycznego Oszczędzania EKOprofit,
ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tej samej relacji co Konto
oszczędnościowe EKOprofit
Środki 500+ - środki z tytułu otrzymanego świadczenia wychowawczego w
ramach programu Rodzina 500 plus, niezależnie od kwoty świadczenia,
przelewane na ROR tytułem R.500+ przez właściwy organ, o którym mowa w
Ustawie
z
dnia
11
lutego
2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji jest posiadaczem Konta
oszczędnościowego, w tym Klient, który w Okresie Promocji zawrze
z Bankiem umowę o otwarcie i prowadzenie Konta oszczędnościowego
EKOprofit.
Ilekroć w Regulaminie mowa o rachunkach w tej samej relacji, należy przez to
rozumieć, że Klient, aby skorzystać z Promocji, musi być jedynym posiadaczem
wszystkich rachunków, od których posiadania zależy udział w Promocji albo musi
być współposiadaczem wszystkich rachunków, od których posiadania zależy
udział w Promocji, z tym samym współposiadaczem.
§ 3 Warunki przystąpienia do Promocji
Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy w Okresie Promocji:
1) są posiadaczami Konta oszczędnościowego, albo
2) otworzą Konto oszczędnościowe.
Uczestnik Promocji może być posiadaczem wielu Kont oszczędnościowych,
z zastrzeżeniem że Klient może być Posiadaczem/Współposiadaczem tylko
jednego rachunku oszczędnościowego:
1) WIĘCEJ ZA MNIEJ w tej samej relacji,
2) EKOprofit w tej samej relacji w ramach promocji, o której mowa w § 6 ust.3.
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§ 4 Zasady Promocji konta WIĘCEJ ZA MNIEJ
Promocja polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków na Koncie oszczędnościowym WIĘCEJ ZA MNIEJ o:
1) 0,25 p.p. dla salda do 50.000 PLN oraz
2) 0,50 p.p. dla salda powyżej 50.000 PLN.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1, jest podwyższane w stosunku do
Oprocentowania standardowego.
Umowy o konto Więcej za Mniej Bank zawierał do 12 listopada 2015r.
§ 5 Zasady Promocji konta EKOprofit
Promocja polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków na Koncie oszczędnościowym EKOprofit o:
3) 0,40 p.p. dla salda do 50.000 PLN,
4) 0,55 p.p. dla nadwyżki środków ponad 50.000 PLN do 100.000 PLN,
5) 0,30 p.p. dla nadwyżki środków ponad 100.000 PLN do 500.000 PLN,
6) 0,05 p.p. dla nadwyżki środków ponad 500.000 PLN.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1, jest podwyższane w stosunku do
Oprocentowania standardowego.
Umowy o konto EKOprofit Bank zawierał do 30 czerwca 2017 r.

§ 6 Zasady Programu,
do którego Klient mógł przystąpić w okresie od 5 lipca 2016r. do 30 czerwca
2017 r.
1. Uczestnik Promocji posiadający ROR z Aktywną Kartą poza oprocentowaniem,
o którym mowa w § 5, dodatkowo ma możliwość skorzystania z Programu o
którym mowa w ust 3. pod warunkiem:
1) złożenia oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz
2) zasilania ROR kwotą min. 1.000 PLN lub Środkami 500+ w każdym miesiącu
kalendarzowym Okresu Promocji oraz
3) ustanowienia w momencie przystąpienia do Promocji i realizowania
w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Promocji comiesięcznego
zlecenia stałego na kwotę min. 500 zł z ROR na Konto oszczędnościowe
EKOprofit oraz
4) nie dokonywania wypłat gotówkowych i bezgotówkowych z Konta
Oszczędnościowego EKOprofit w danym kwartale kalendarzowym Okresu
Promocji,
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Z Programu nie może skorzystać Klient, który był Uczestnikiem Promocji:
1) Konta WIĘCEJ ZA MNIEJ dla posiadaczy EKOkonta bez Kosztów, która
trwała w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do16 czerwca 2016 r.,
2) Konta EKOprofit i przystąpił do ww. promocji w okresie od 13 listopada 2015
r. do 4 lipca 2016 r.
3. Program polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków do kwoty 50.000 PLN zgromadzonych na Koncie
oszczędnościowym EKOprofit:
1) w okresie do 30 czerwca 2017r. do:
a) 3% w skali roku dla Uczestników Promocji zasilających jednocześnie
ROR Środkami 500+ lub
b) 2,75% w skali roku
dla Uczestników Promocji zasilających
jednocześnie ROR wpływami min. 1.000 PLN,
2) w okresie od 1 lipca 2017r. do:
a) 2,6% w skali roku dla Uczestników Promocji zasilających jednocześnie
ROR Środkami 500+ lub
b) 2,4% w skali roku dla Uczestników Promocji zasilających jednocześnie
ROR wpływami min. 1.000 PLN,
3) w okresie od 1 października 2019r. do:
a)
2,2% w skali roku dla Uczestników Promocji zasilających
jednocześnie ROR Środkami 500+ lub
b)
2,0% w skali roku dla Uczestników Promocji zasilających
jednocześnie ROR wpływami min. 1.000 PLN,
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Oprocentowanie promocyjne, o którym mowa w ust. 3,
obowiązuje
w każdym kwartale kalendarzowym Okresu Promocji , w którym Uczestnik
Promocji spełnił warunki, o których mowa w ust 1. Brak spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w danym kwartale kalendarzowym nie wyłącza
Uczestnika Promocji z Programu w kolejnych kwartałach kalendarzowych.
5. Odsetki wynikające z różnicy pomiędzy Oprocentowaniem promocyjnym,
o którym mowa w ust. 3 oraz Oprocentowaniem promocyjnym opisanym w § 5,
zostaną naliczone od środków zgromadzonych w danym kwartale
kalendarzowym Okresu Promocji i zostaną wypłacone przez Bank na EKOprofit
do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału
kalendarzowego.
6. Niezależnie od Oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w ust. 3,
wszystkie środki zgromadzone na koncie EKOprofit objęte są Oprocentowaniem
promocyjnym z miesięczną kapitalizacją odsetek, zgodnie z § 5. oraz umową
zawartą z Klientem.
7. Odsetki promocyjne zostaną zaksięgowane na koncie EKOprofit odrębnymi
transakcjami.
8. Karta, o której mowa w ust. 1, powinna być aktywna w każdym miesiącu Okresu
Promocji, z zastrzeżeniem ust 9.
9. W przypadku wnioskowania o Kartę w momencie przystąpienia do Promocji,
Karta powinna być aktywowana w okresie 1 miesiąca od przystąpienia do
Promocji.
10. Zasilenie ROR, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz w ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit.
b), kwotą min. 1000 PLN powinno być dokonane jednorazowym wpływem. Bank
nie sumuje wpływów w danym miesiącu.
§ 7 Informacja dla Konsumenta dotycząca administratora danych
osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A.,
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, bos@bosbank.pl Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; w przypadku jakichkolwiek pytań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod
adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub adresem pocztowym ul. Żelazna 32, 00-832
Warszawa.
Podanie danych jest warunkiem prowadzenia Pani/Pana umowy rachunku dla celów
związanych z realizacją tej umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do
zawarcia i wykonywania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego
dalej „RODO”);
w celach wypełniania obowiązków nałożonych na Bank przez bezwzględnie
obowiązujące
przepisy
prawa,
pozostających
w
związku
z wykonywaniem Umowy, np. w celu rozpatrywania reklamacji/skarg/odwołań
(podstawa prawna: wypełnianie obowiązku
1) prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 5 Ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym);
2) w celach ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, statystycznych, dowodowych
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) w celu przedstawiania oferty swoich produktów i usług finansowych, w tym z
wykorzystaniem profilowania, tj. w celach związanych z marketingiem
bezpośrednim swoich usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy
o rachunek/ki bankowe oraz, w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia – do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych. W przypadku
ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem organu

uprawnionego do rozstrzygania sporów lub ugodą – przez okres 10 lat od dnia
uprawomocnienia się takiego orzeczenia lub ugody. W związku z dokonywaniem
przez Bank obliczeń współczynników finansowych i kapitałów Bank może przetwarzać
dane osobowe przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.
W przypadku marketingu bezpośredniego Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane przez czas trwania umowy rachunku oraz po jej zakończeniu – do czasu
złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu. W odniesieniu do danych, okres
przechowywania których wskazany jest w przepisach prawa (np. dane podatkowe,
rachunkowe), Bank będzie przetwarzał te dane przez okres wymagany przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:
4)

podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5) podmioty pośredniczące w sprzedaży produktów/usług Banku,
6) podmioty obsługujące systemy informatyczne Banku lub podmioty
udostępniające narzędzia informatyczne,
7) podmioty wspierające Bank w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące
usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.), usługi kurierskie, podmioty świadczące
usługi prowadzenia archiwum na rzecz administratora, izby rozliczeniowe lub inne
podmioty prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, podmioty obsługujące i
utrzymujące sieć telekomunikacyjną Banku etc.,
8) podmioty współpracujące z Bankiem przy obsłudze prawnej, podatkowej,
9) organizacje kartowe, których znakiem opatrzona jest karta płatnicza, oraz
podmiot pełniący funkcję procesora obsługującego w imieniu Banku karty
płatnicze - w przypadku transakcji realizowanych kartami.
Państwa dane są też przekazywane podmiotom właściwym dla odbiorcy danej
transakcji. W związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za
pośrednictwem SWIFT Pani/Pana dane mogą być przekazywane administracji
rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również do Stowarzyszenia na rzecz
Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą w Belgii.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Bank, w szczególności wobec przetwarzania
Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz dla celów
statystycznych.
Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 8 Reklamacje
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są
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., które są dostępne w każdym Oddziale Banku oraz na Stronie
internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl.
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§ 9 Postanowienia końcowe
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
Zasady Promocji nie stanowią warunków prowadzenia Konta
oszczędnościowego.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Umowy rachunku oszczędnościowego oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia
rachunków oszczędnościowych oraz oszczędnościowo – rozliczeniowych dla
osób fizycznych.
W okresie korzystania z Promocji Uczestnik Promocji nie może uczestniczyć w
innych promocjach organizowanych przez Bank dla posiadaczy Kont
oszczędnościowych.
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§ 10 Okres Promocji
Okres Promocji trwa od 29 lipca2019 r. roku do dnia jej odwołania przez Bank.
O zakończeniu Promocji Bank poinformuje poprzez opublikowanie informacji
na stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl, a także w
placówkach Banku.
Zakończenie Promocji przez Bank nie wpływa na prawa nabyte przez
Uczestników Promocji w Okresie Promocji
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