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Rachunek i konto oszczędnościowe 500+ w BOŚ

Oprocentowany ROR oraz podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego to
atuty produktów BOŚ dedykowanych dla rodzin korzystających z programu „Rodzina
500 plus”.
W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w Banku Ochrony Środowiska dostępny jest specjalny
pakiet produktowy. Jego wyróżnikiem jest m.in. promocyjna stawka oprocentowania EKOkonta
Oszczędnościowego 500+. Wynosi ona 2,20 proc. w skali roku (dla salda do 50 tys. zł).
Wystarczy w tym celu spełnić kilka prostych warunków, m.in. wskazać ROR w BOŚ jako
właściwy do przelewania świadczenia z tytułu „Rodzina 500 plus” oraz aktywnie korzystać
z karty debetowej wydanej do rachunku (miesięczne transakcje bezgotówkowe na kwotę co
najmniej 300 zł).
Kolejnym atutem jest oprocentowanie EKOkonta bez Kosztów 500+ wskazanego jako ROR,
na które trafia świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Zgromadzone na nim środki –
w przypadku salda do 3 tys. zł – oprocentowane są stawką w wysokości 2 proc. w skali roku.
Ponadto dołączana do rachunku karta debetowa jest bezpłatna, pod warunkiem dokonywania
za jej pomocą transakcji bezgotówkowych na minimum 300 zł miesięcznie.
Klienci Banku Ochrony Środowiska wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina
500 plus” składają na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS za pośrednictwem
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bankowości internetowej BOŚ. Wystarczy zalogować się do serwisu internetowego
BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybrać opcję „Rodzina 500 plus/Złóż wniosek/PUE ZUS”.
Więcej informacji na www.bosbank.pl
Więcej informacji o programie „Rodzina 500 plus” na stronie mrpips.gov.pl
Informacje na stronie ZUS: zus.pl/program-rodzina-500
Znajdź nas na Facebooku i Twitterze
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