REGULAMIN PROMOCJI „Karta Dużej Rodziny”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Promocji o nazwie „Karta Dużej Rodziny”, obejmujący
produkty:
a) Pożyczkę w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
b) Kartę kredytową,
c) EKO Pożyczkę,
d) Kredyt hipoteczny,
zwanej dalej „Promocją.
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 628 732 450 złotych, w całości wpłaconym, zwany dalej
„Organizatorem" lub „Bankiem”.
Promocja dostępna jest w oddziałach Banku.
Promocja trwa w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do odwołania, zwanym dalej „Okresem trwania promocji”.
Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, preferencyjnymi oraz odstępstwami cenowymi.
§ 2. Uczestnicy Promocji
Z Promocji mogą skorzystać klienci posiadający Kartę Dużej Rodziny, którzy podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji
„Karta Dużej Rodziny”.
Klienci, którzy spełnią warunki, o których mowa w ust. 1 zwani są dalej „Uczestnikami Promocji”.
§ 3. Zasady Promocji
Promocja polega na zastosowaniu preferencyjnych stawek oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej, według stawek
zamieszczonych w poniższej tabeli:
Oprocentowanie

Prowizja
przygotowawcza/za
użytkowanie

Inne opłaty

Pożyczka w ROR

Zgodnie z Tabelą Oprocentowania

0%

Zgodnie z TOiP

Karta kredytowa

Zgodnie z Tabelą Oprocentowania

0%

Zgodnie z TOiP

Zgodnie z Tabelą Oprocentowania

0%
Zgodnie z TOiP

Eko Pożyczka
Obniżenie o 1 p.p. oprocentowania z
tabeli oprocentowania
Zgodnie z Tabelą Oprocentowania
Kredyt hipoteczny
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Obniżenie o 50%

0%
Zgodnie z TOiP

Obniżenie o 0,1 p.p. marży z Tabeli
oprocentowania

Obniżenie o 50%

Jako dodatkowy bonus w ramach Promocji Bank będzie wypłacał na rachunek posiadacza Karty Dużej Rodziny 1 raz w roku
nagrodę za:
1) dokonywanie transakcji kartą kredytową – 0,5% sumy dokonanych transakcji w ciągu 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 760
PLN,
2) terminową spłatę pożyczki gotówkowej – 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej
jednak niż 760 PLN,
3) korzystanie z pożyczki w ROR - 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej jednak niż
760 PLN.
W celu skorzystania z dodatkowego bonusu, o którym mowa w ust.2, wymagane jest posiadanie lub założenie rachunku
oszczędnościowego przez posiadacza Karty Dużej Rodziny. Rachunek powinien być założony nie później niż w dniu składania
wniosku o produkt w ramach Promocji.
Bonus, o którym mowa w ust. 2, uzyskany przez Klienta w ramach niniejszej Promocji podlega zwolnieniu z opodatkowania na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz.
2032 ze zm.).

§ 4. Reklamacje i skargi
Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z trybem określonym w „Regulaminie EKO Pożyczki” , „Regulaminie pożyczki
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym”, „Zbiorze ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych”
oraz w „Regulaminie wydawania i użytkowania karty kredytowej”.
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§ 5. Postanowienia końcowe
Regulamin Promocji jest dostępny w Okresie trwania promocji w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku pod adresem
www.bosbank.pl.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wcześniejszego zakończenia Promocji oraz przedłużenia Promocji.
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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.
Zmiana Regulaminu oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływają na prawa nabyte Uczestników Promocji.
Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Karta Dużej Rodziny”

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

