REGULAMIN PROMOCJI „Pożyczka na zimowy czas”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Promocji EKO Pożyczki o nazwie „Pożyczka na zimowy
czas" 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, Bankowości elektronicznej oraz w infolinii.

4.

Promocja trwa w okresie od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 29 marca 2019 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) wyciągi w formie elektronicznej oraz
b) 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
c) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKO Pożyczkę oraz
d) udzielona zgoda na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminy, tabele oprocentowania, taryfa prowizji i opłat)
z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz
2) przekażą aktualne dane teleadresowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz
3) w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku,
Bankowości elektronicznej lun infolinii,
4) uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
5) zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,
6) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Pożyczka na zimowy czas”,
zwani dalej „Uczestnikami Promocji”

2.

W przypadku składania wniosku o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji „Pożyczka na zimowy czas”,
przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone w ust.1.
§ 3. Zasady Promocji

1.

Promocja polega na
w poniższej tabeli.

zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość
oprocentowania
(w stosunku rocznym)

do
36 miesięcy

stałe: 6,99%

powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M +6,99 p.p.
marży

przygotowawczej

według

Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO
Pożyczki)

5,0%

stawek

zamieszczonych

Kanały dystrybucji

Oddziały Banku/
Bankowość
elektroniczna/
Infolinia

2.

W odniesieniu do Uczestników Promocji, którzy w ramach Promocji skonsolidują swoje zobowiązania w innych bankach na kwotę
min. 1.000 zł, Promocja polega dodatkowo na zastosowaniu prowizji przygotowawczej w wysokości 4% od kwoty udzielonej EKO
Pożyczki (bez względu na okres kredytowania).

3.

Pozostałe warunki cenowe EKO Pożyczki pozostają bez zmian.

4.

Do EKO Pożyczki może przystąpić maksymalnie 2 Pożyczkobiorców.
§ 4. Reklamacje i skargi

Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z trybem określonym w „Regulaminie EKO Pożyczki”.

REGULAMIN PROMOCJI „Pożyczka na zimowy czas”

§ 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.

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Pożyczka na zimowy czas”
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

