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W tym Regulaminie określamy zasady I. edycji Promocji „EKOlokaty Gwiazdkowej”. 
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. Lokata – rachunek terminowej standardowej lokaty oszczędnościowej (Ekolokaty) w PLN 

oferowanej pod nazwą EKOlokata Gwiazdkowa (Edycja I), otwieranej na okres 3 i 6 miesięcy. 
3. Okres Promocji – okres, w którym możesz otworzyć Lokatę. 
4. Okres Lokaty – okres, na jaki założona zostaje Lokata tj. 3 i 6 miesięcy.  
5. Placówka – oddział Banku. 
6. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która: 

1) ma ukończone 18 lat  
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) przystąpi do Promocji. 

7. Zerwanie Lokaty – wypłata środków przed upływem Okresu Lokaty. 
8. Zgoda na e-mail – Twoja zgoda na przekazywanie informacji o zmianach wzorów 

dokumentów, które stanowią integralną część potwierdzenia otwarcia Lokaty, na adres e-
mail podany w Karcie Informacyjnej Klienta, z uwzględnieniem aktualizacji adresu e-mail, o 
ile informacja o zmianie adresu zostanie nam przekazana. Jest to warunek uzyskania 
oprocentowania promocyjnego.  
 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI 
1. Do Promocji możesz przystąpić jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki: 

1) założysz Lokatę, 
2) dokonasz wpłaty środków na Lokatę, 
3) wskażesz na jaki rachunek w BOŚ S.A. lub w innym banku przelać kwotę Lokaty wraz z 

odsetkami po upływie Okresu Lokaty, gdyż Lokata jest nieodnawialna, 

4) wyrazisz, najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji, Zgodę na e-mail i jej nie 
odwołasz do zakończenia Lokaty. 

2. Umożliwiamy otwarcie Lokaty wyłącznie w naszych Placówkach i nie jest widoczna w 
usłudze BOŚBank24 oraz w aplikacji mobilnej. 

3. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1.000 złotych, a maksymalna kwota Lokaty wynosi 500.000 
złotych. Możesz założyć więcej niż jedną Lokatę. 

 
 
III. ZASADY PROMOCJI  

Przykład 1.  Dlaczego muszę wskazać jakiś rachunek zakładając lokatę 3-miesięczną?  
Lokata jest nieodnawialna, tzn. że po 3 miesiącach musimy kwotę Lokaty wraz z 
należnymi odsetkami wypłacić na rachunek, dlatego prosimy Cię o jego wskazanie.  
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1. Jeśli spełnisz warunki przystąpienia do Promocji, o których mówi pkt. II, podwyższymy 
oprocentowanie środków na Lokacie: 
1) 3-miesiecznej do wysokości 6,50% w stosunku rocznym, 
2) 6-miesiecznej do wysokości 6,00% w stosunku rocznym. 
 

IV.  ZASADY DOTYCZĄCE ZERWANIA LOKATY 
Jeśli zerwiesz Lokatę to naruszysz warunki jej prowadzenia i spowodujesz, że kwota Lokaty nie 
będzie oprocentowana za cały okres od założenia do zerwania Lokaty.  

 
V. REKLAMACJE 
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określamy w Regulaminie otwierania 
i prowadzenia rachunków 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.  
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem, w którym określamy zasady Promocji.  
2. Zasady Promocji nie stanowią warunków prowadzenia Lokaty.  
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
dla osób fizycznych oraz Tabeli oprocentowania Lokat dla Klientów indywidualnych.  

 
VII. OKRES PROMOCJI 
1. Okres Promocji trwa do 31 grudnia 2022r.  
2. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji. Informacje o zakończeniu 

Promocji udostępnimy przez stronę www.bosbank.pl i nasze Placówki.  
3. Zakończenie Promocji nie wpływa na Twoje prawa nabyte w Okresie Promocji. 
 
 

Przykład 2.  Założyłeś 3-miesięczną Lokatę 01.12.2022 r. i chcesz wypłacić z niej środki 
08.12.2022 r., czy dostaniesz jakieś odsetki?  
NIE, Okres Lokaty powinien trwać od 01.12.2022 r. do 01.03.2022 r. w związku z tym, że 
zerwałeś Lokatę wcześniej, odsetki nie będą wypłacone. 

http://www.bosbank.pl/
http://www.bosbank.pl/

