
 

 

 REGULAMIN PROMOCJI „Portfel zapasowy”  

 
KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

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

infolinii Banku. 

4. Promocja trwa w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r., zwanym dalej „Okresem trwania Promocji”. 

5. 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 raty EKO 

Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku 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, 

⎯ 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  -, 

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 internetowej Banku 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),  

⎯ 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 50.000 zł w dowolnym oddziale Banku,  lub 

infolinii Banku, 

4) uzyskają pozytywną decyzję kredytową,  

5) zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki, 

6) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Portfel zapasowy”, 

 

zwani dalej „Uczestnikami Promocji” 

2. W przypadku składania wniosku o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji, przynajmniej jeden z nich musi 

spełniać warunki określone w ust.1. 

 
§ 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 7,40 %  

3,00%   
Oddziały Banku/ 

 Infolinia Banku powyżej 36 miesięcy 
do 60 miesięcy 

 
zmienne 

WIBOR 6M + 
6,00 p.p. marży 
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2. W przypadku wykupienia przez Uczestnika Promocji oferowanego przez Bank ubezpieczenia na życie, zastosowanie mają dodatkowo 

obniżone stawki oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej zamieszczone 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 7,20 %  

2,00%   
Oddziały Banku/ 

 Infolinia Banku powyżej 36 miesięcy 
do 60 miesięcy 

 
zmienne 

WIBOR 6M + 
5,80 p.p. marży 

 

3. W przypadku obniżenia oprocentowania lub marż oraz prowizji, o których mowa w ust. 2, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do 

utrzymania i korzystania z produktu ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. 2, w całym okresie kredytowania. 

4. Pozostałe warunki EKO Pożyczki pozostają bez zmian. 

5. Do EKO Pożyczki może przystąpić maksymalnie dwóch Uczestników Promocji. 

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Promocji warunków Promocji, określonych w § 2 ust.1, lub rezygnacji w okresie kredytowania z 

produktu ubezpieczeniowego, Bank począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło naruszenie warunków 

Promocji, do końca okresu kredytowania podwyższy oprocentowanie EKO Pożyczki do wysokości odsetek maksymalnych - aktualnych na 

dzień podwyższenia – które na dzień wprowadzenia niniejszej oferty wynoszą 11,50% w stosunku rocznym.  

7. Zmiany wysokości oprocentowania lub marży Banku, o których mowa w ust. 6, 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. 

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 „Portfel zapasowy”  
 

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

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 oraz udzielenia i nie odwołania 

zgód – zgodnie ze wskazaniem § 2 ust.1 pkt 2  Regulaminu, a także (gdy skorzystam) z obowiązku utrzymania w okresie kredytowania produktu 

ubezpieczeniowego – zgodnie ze wskazaniem § 3 ust.3  Regulaminu 

Jestem świadomy skutku finansowego wynikającego z braku realizacji warunków Promocji lub rezygnacji z posiadania produktu 

ubezpieczeniowego w okresie kredytowania oraz nieodwołalności tego skutku – zgodnie ze wskazaniem § 3 ust. 6 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 

 

 

http://www.bosbank.pl/

