REGULAMIN PROMOCJI „KONTO PRO MIKRO”
1.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz warunki uczestniczenia w Promocji „„KONTAPRO MIKRO””, 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 628 732 450 złotych, w całości wpłaconym zwany dalej lub „Bankiem”.

3.

Promocja dostępna jest w oddziałach Banku.

4.

Promocja trwa w okresie od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., zwanym dalej „Okresem Promocji”.

5. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, preferencyjnymi oraz odstępstwami cenowymi.
§ 2. Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) iBOSS – system bankowości elektronicznej,
2) Klient – mikroprzedsiębiorstwo, korzystające z usług Banku, jak również mikroprzedsiębiorstwo, które w Okresie Promocji zawrze z Bankiem umowę o otwarcie i
prowadzenie Konta,
3) Karta – karta debetowa lub kredytowa biznes Banku Ochrony Środowiska S.A.
4) Konto –Konto EKOSTARTER prowadzone pod nazwą handlową Konto Ekostarter PRO lub Konto ELASTYCZNE, prowadzone pod nazwą handlową Konto
Elastyczne PRO wraz z pakietem usług świadczonych w ramach tych rachunków,
5) Kredyt – overdraft, szybki kredyt obrotowy / kredyt obrotowy, szybki kredyt inwestycyjny / kredyt inwestycyjny,
6) Mikroprzedsiębiorstwo - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej, spółka jawna
osób fizycznych oraz spółka partnerska, nie stosujące zasad rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 1047z późn.zm.), jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej,
spółka osobowa oraz spółka kapitałowa, stosujące zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości, których wartość sprzedaży netto w ostatnim roku
obrachunkowym była mniejsza lub równa 8 mln zł, o ile spełniają warunki określone przez Bank,
7) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji przystąpi do Promocji i spełni jej warunki.
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§ 3. Warunki przystąpienia do Promocji
Promocja przeznaczona jest dla:
1) Klientów, którzy w Okresie Promocji założą Konto, jeżeli w okresie ostatnich 3 miesięcy nie posiadali Konta lub innego rachunku bieżącego w Banku,
2) Klientów, którzy w Okresie Promocji zmienią posiadany w Banku rachunek będący w administracji tj. Jantar, Jantar start, EkoJantar oraz Wyjątkowa Firma i
Wyjątkowa Firma Plus na Konto, lub zmienią posiadany rachunek bieżący standardowy na Konto,
3) Klientów, którzy w Okresie Promocji zmienią Konto Ekostarter lub Elastyczne na Konto, pod warunkiem jednoczesnego zawarcia z Bankiem umowy o Kredyt,
umowy o Kartę lub pod warunkiem udostępnienia na wniosek Klienta systemu z iBOSS.
Konwersja rachunku bieżącego prowadzonego dotychczas na rzecz Klienta na Konto jest bezpłatna.
Klient może przystąpić do Promocji jedynie w ramach jednego Konta.
Okres, w którym Uczestnik Promocji będzie mógł korzystać z promocyjnych warunków prowadzenia Konta rozpoczyna się od daty zawarcia umowy Konta lub
odpowiednio – od dnia dokonania konwersji innego typu rachunku bieżącego na Konto i trwa do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 4. Zasady Promocji
Promocja dla posiadaczy Konta EKOSTARTER PRO oraz Konta Elastycznego z Taryfą Oszczędną PRO polega na:
1) zwolnieniu z opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN i walucie,
2) obniżeniu opłaty za przelew zewnętrzny Elixir złożony w oddziale Banku do 5 zł za operację.
Promocja dla posiadaczy Konta ELASTYCZNEGO z Taryfą Optymalną PRO polega na:
1) obniżeniu opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN do 20 zł miesięcznie,
2) zwolnieniu z opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN i walucie,
3) obniżeniu opłaty za przelew zewnętrzny Elixir złożony w oddziale Banku do 8 zł za operację .

§ 5. Reklamacje i skargi
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony
Środowiska S.A.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Bank zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym czasie, jak również do zmiany postanowień Regulaminu w trybie art. 919 § 2 Kodeksu
cywilnego.
3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank poinformował Uczestników Promocji o zmianie.
4. O odwołaniu Promocji jak również o każdej zmianie Regulaminu Bank informuje Uczestników Promocji przez umieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl i w oddziałach Banku.

5. Zasady Promocji nie stanowią warunków prowadzenia Konta.
6.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia umowy Konta oraz Regulaminu
rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
7. Zmiana Regulaminu oraz zakończenie Okresu Promocji nie wpływa na prawa nabyte wcześniej przez Uczestników Promocji.

Bądź Eko – to się opłaca!

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „KONTO PRO MIKRO ”
Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący mikroprzedsiębiorstwo pod firmą jak niżej, przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję
treść postanowień Regulaminu.

DANE UCZESTNIKA PROMOCJI:
________________________________________________________________________________________________________________
Nazwa Uczestnika Promocji
________________________________________________________________________________________________________________
Adres Uczestnika Promocji

Aktualnie posiadana oferta pakietowa w ramach rachunku nr

 Konto Elastyczne z Taryfą Oszczędną

 Konto Elastyczne z Taryfą Optymalną

 Konto EkoStarter

 Konto Jantar

 Konto Jantar start

 Konto EkoJantar

 Konto Wyjątkowa Firma

 Konto Wyjątkowe Firma Plus

 rachunek bieżący standardowy

Przystępuję do Promocji w ramach :  Konto Elastyczne PRO z Taryfą Oszczędną

Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Banku

 Konto Elastyczne PRO z Taryfą Optymalną

 Konto EkoStarter PRO

Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Uczestnika Promocji

Bądź Eko – to się opłaca!

