REGULAMIN PROMOCJI EKOKONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (Edycja I)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi przyrzeczenie
publiczne Banku Ochrony Środowiska S.A., złożone w trybie art. 919 § 1 Kodeksu
cywilnego, związane z promocją EKOkont oszczędnościowych prowadzonych
przez Bank, zwaną dalej „Promocją”.
§ 2 DEFINICJE
1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) Aktywna Karta – niezastrzeżona Karta, przy użyciu której Uczestnik
Promocji dokonał transakcji z użyciem Numeru PIN (wypłata gotówki,
płatność w terminalu wyposażonym w PIN-PAD),
2) Bank – Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul Żelazna 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla
miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000015525, NIP 527 020 33 13, kapitał
zakładowy w wysokości 628 732 450 złotych, wpłacony
w całości,
3) Dzień wolny od pracy – sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,
4) Karta – karta debetowa wydana do ROR,
5) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹
Kodeksu cywilnego, korzystająca z usług Banku,
6) Konto
oszczędnościowe – EKOkonto Oszczędnościowe:
Standard / 500+ / VIP w PLN,
7) Okres Promocji – okres, w którym Klient może korzystać
z Oprocentowania promocyjnego,
8) Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie obowiązujące
w Okresie Promocji, którego wysokość określona jest w Regulaminie
w stosunku rocznym (p.a.),
9) Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące dla
środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowym, zgodne
z Tabelą oprocentowania rachunków o charakterze bieżącym dla
Klientów indywidualnych,
10) Środki 500+ - środki z tytułu otrzymanego świadczenia wychowawczego
w ramach programu Rodzina 500 plus niezależnie od kwoty świadczenia
przelewane na ROR tytułem R.500+ przez właściwy organ, o którym
mowa
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o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
11) ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tej samej relacji co
Konto oszczędnościowe
12) ROR VIP - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOkonto VIP
w tej samej relacji co Konto oszczędnościowe
13) Uczestnik Promocji – Klient, który w Okresie Promocji jest
posiadaczem Konta oszczędnościowego, w tym Klient, który
w Okresie Promocji zawrze z Bankiem umowę o otwarcie
i prowadzenie Konta oszczędnościowego,
14) Zgoda marketingowa - zgoda na przekazywanie przez Bank informacji
handlowej w zakresie usług i produktów Banku oraz usług
i produktów dystrybuowanych przez Bank za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu
i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego,
15) Zgoda na e-mail – zgoda na przekazywanie informacji o zmianach
wzorów dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego
i rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na adres e-mail podany
w Karcie Informacyjnej Klienta, z uwzględnieniem aktualizacji adresu email, o ile informacja o zmianie adresu zostanie przekazana do Banku.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o rachunkach w tej samej relacji, należy przez
to rozumieć, że Klient, aby skorzystać z Promocji, musi być jedynym
posiadaczem wszystkich rachunków, od których posiadania zależy udział
w Promocji albo musi być współposiadaczem wszystkich rachunków, od
których posiadania zależy udział w Promocji, z tym samym
współposiadaczem.
§ 3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy spełnią łącznie poniższe
warunki:
1) złożą oświadczenie o przystąpienie do Promocji i wybiorą jeden
z trzech wariantów: Standard, 500+ lub VIP,
2) są posiadaczami albo w momencie przystąpienie do Promocji zawrą
umowy z Bankiem o wszystkie poniższe produkty:
a) Konto oszczędnościowe,
b) ROR,
c) Kartę,
3) wyrażą, najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji, Zgodę
marketingową i Zgodę na e-mail i ich nie odwołają w całym okresie
trwania Promocji,
4) podadzą, najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji, aktualny numer
telefonu oraz adres e-mail w Karcie Informacyjnej Klienta albo we
Wniosku.
2. W przypadku gdy zawnioskowanie o Kartę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit c,
następuje w momencie przystąpienia do Promocji to aktywacja Karty musi
nastąpić w okresie 30 dni od dnia przystąpienia do Promocji.
3. Klient może być Posiadaczem/Współposiadaczem tylko jednego Konta
oszczędnościowego w tej samej relacji w niniejszej Promocji.
4. Uczestnik Promocji nie może być jednocześnie uczestnikiem Programu
Systematycznego Oszczędzania o którym mowa w Regulaminie Promocji
Kont Oszczędnościowych „EKOprofit” i „Więcej za Mniej” prowadzonych
przez Bank.
5. W przypadku chęci zmiany jednego z wariantów Promocji, o których mowa
w § 4-6, na inny, o którym mowa w § 4-6, Uczestnik Promocji składa
oświadczenie o zmianie wariantu Promocji. Jeżeli powyższe oświadczenie
zostanie złożone w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, to wówczas
nowe zasady Promocji obowiązują od pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono oświadczenie o zmianie wariantu
Promocji.
6. Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji, o którym mowa w ust 1 pkt 1,
należy złożyć podczas wnioskowania o Konto oszczędnościowe,
a w przypadku przystąpienia do Promocji po otwarciu Konta
oszczędnościowego ww. oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej
w Oddziale Banku lub w zakładce Wnioski w bankowości elektronicznej
BOŚBank24 Twoje e-Konto.
7. Oświadczenie o zmianie wariantu Promocji, o którym mowa w ust. 5, należy
złożyć w wersji papierowej w Oddziale Banku lub za w zakładce Wnioski
w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto.
§ 4 ZASADY PROMOCJI EKOKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE STANDARD
1. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w § 3, poza
Oprocentowaniem
standardowym
ma
możliwość
skorzystania
z Oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w ust. 4, pod warunkiem:
1) zasilania ROR kwotą min. 1,5 tys. PLN w danym miesiącu
kalendarzowym,
2) dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową w danym
miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 PLN.
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2. Zasilenie ROR, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być dokonane
jednorazowym wpływem. Bank nie sumuje wpływów w danym miesiącu.
3. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub
anulowania transakcji dokonanej przy użyciu Karty zmniejsza łączną kwotę
dokonanych transakcji, o których mowa w ust 1 pkt 2, w miesiącu dokonania
zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub anulowania operacji
dokonanej przy jej użyciu.
4. Promocja polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowych
do:
1) 2,0% dla salda do 50 tys. PLN oraz
2) 1,5% dla nadwyżki środków ponad 50 tys. PLN.
§ 5 ZASADY PROMOCJI EKOKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 500+
1. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w § 3, poza
Oprocentowaniem
standardowym
ma
możliwość
skorzystania
z Oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w ust. 4, pod warunkiem:
1) zasilania ROR Środkami 500+ w danym miesiącu kalendarzowym,
2) dokonania transakcji kartą debetową w danym miesiącu kalendarzowym
na łączną kwotę min. 300 PLN.
2. Bank dopuszcza w pierwszym miesiącu kalendarzowym trwania Promocji
zasilenie ROR, o którym mowa w ust 1 pkt 1, środkami innymi niż Środki
500+, pod warunkiem, że kwota zasilenia jednorazowego wynosi min. 500 zł.
3. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub
anulowania transakcji dokonanej przy użyciu Karty zmniejsza łączną kwotę
dokonanych transakcji, o których mowa w ust 1 pkt 2, w miesiącu dokonania
zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub anulowania operacji
dokonanej przy jej użyciu.
4. Promocja polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowych
do:
1) 2,2% dla salda do 50 tys. PLN oraz
2) 1,5% dla nadwyżki środków ponad 50 tys. PLN.
§ 6 ZASADY PROMOCJI EKOKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE VIP
1. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w § 3, poza
Oprocentowaniem
standardowym
ma
możliwość
skorzystania
z Oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w ust 4, pod warunkiem:
1) zasilania ROR VIP kwotą min. 10 tys. PLN w danym miesiącu
kalendarzowym,
2) dokonania transakcji kartą debetową w danym miesiącu kalendarzowym
na łączną kwotę min. 1 tys. PLN.
2. Zasilenie ROR VIP, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, powinno być dokonane
jednorazowym
wpływem.
Bank
nie
sumuje
wpływów
w danym miesiącu.
3. Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub
anulowania transakcji dokonanej przy użyciu Karty zmniejsza łączną kwotę
dokonanych transakcji, o których mowa w ust 1 pkt 2, w miesiącu dokonania
zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty lub anulowania operacji
dokonanej przy jej użyciu.
4. Promocja polega na podwyższeniu przez Bank, w Okresie Promocji,
oprocentowania środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowych do:
1) 1,85% dla salda do 400 tys. PLN oraz
2) 1,55% dla nadwyżki środków ponad 400 tys. PLN.

miesiącu kalendarzowym nie wyłącza Uczestnika Promocji
z Promocji w kolejnych miesiącach kalendarzowych.
2. Odsetki wynikające z różnicy pomiędzy Oprocentowaniem promocyjnym,
o którym mowa w § 4 ust. 4, § 5 ust. 4 i § 6 ust. 4, oraz Oprocentowaniem
standardowym, zostaną naliczone od środków zgromadzonych w danym
miesiącu kalendarzowym Okresu Promocji i zostaną wypłacone przez Bank
na Konto oszczędnościowe do 10-tego dnia miesiąca następującego po
zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.
3. Niezależnie od Oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 4,
§ 5 ust. 4 i § 6 ust. 4, wszystkie środki zgromadzone na Koncie
oszczędnościowym objęte są Oprocentowaniem Standardowym
z miesięczną kapitalizacją odsetek, zgodnie z umową zawartą
z Klientem.
4. Odsetki wynikające z różnicy pomiędzy Oprocentowaniem promocyjnym,
o którym mowa w § 4 ust. 4, § 5 ust. 4 i § 6 ust. 4, oraz Oprocentowaniem
standardowym zostaną zaksięgowane na Koncie oszczędnościowym
odrębnymi dyspozycjami.
§ 8 REKLAMACJE
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są
w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych
i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Zasady Promocji nie stanowią warunków prowadzenia Konta
oszczędnościowego.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Umowy rachunku oszczędnościowego oraz Regulaminu
otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych oraz
oszczędnościowo – rozliczeniowych dla osób fizycznych.
4. W okresie korzystania z Promocji Uczestnik Promocji nie może uczestniczyć
w innych promocjach organizowanych przez Bank dla posiadaczy rachunków
oszczędnościowych.
1.
2.

3.

§ 10 OKRES PROMOCJI
Okres Promocji trwa od 1 lipca 2017 roku do dnia jej odwołania przez Bank.
O zakończeniu Promocji Bank poinformuje poprzez opublikowanie
informacji na stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl,
a także w placówkach Banku.
Zakończenie Promocji przez Bank nie wpływa na prawa nabyte przez
Uczestników Promocji w Okresie Promocji.

§ 7 ZASADY NALICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK PROMOCYJNYCH
1. Oprocentowanie promocyjne, o którym mowa w § 4 ust. 4, § 5 ust. 4 i § 6
ust. 4, obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Promocji , w
którym Uczestnik Promocji spełnił warunki, o których mowa
w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1. Brak spełnienia warunków w danym
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