REGULAMIN PROGRAMU PREMIOWEGO
AKTYWNA KARTA

Postanowienia ogólne

Regulaminie. Listę operacji lub zdarzeń, które stanowią podstawę naliczenia Premii

§1
1.

zawiera § 4.

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Premiowego Aktywna Karta,

2.

zwanego dalej „Programem”.
2.

oszczędnościowego H2O prowadzonego na rzecz posiadacza Konta oraz operacji

Organizatorem Programu jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą

uznających ten rachunek.

w Warszawie, ul. Żelazna 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st.

3.

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS:
złotych,

wpłaconym

w

całości,

zwany

dalej

„Bankiem”

Premie są naliczane w cyklach miesięcznych, zwanych dalej „Miesiącami”,
odpowiadających miesiącom kalendarzowym i wypłacane jako Kwota Łączna.

0000015525, NIP 527-020-33-13, z kapitałem zakładowym w wysokości 228
732 450

Przy naliczaniu Premii nie uwzględnia się operacji wykonanych w ciężar rachunku

4.

lub

Premia za dany Miesiąc naliczana jest na podstawie operacji wykonanych w tym
Miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5 -7.

„Organizatorem”.

5.

Premia za transakcje bezgotówkowe dokonane kartami płatniczymi Banku
w danym Miesiącu, ale rozliczone dopiero w następnym Miesiącu, jest naliczana w

Warunki uczestnictwa w Programie

Miesiącu, w którym nastąpiło faktyczne rozliczenie tych transakcji.

§2
1.

6.

W Programie bierze udział:
1)

kredytowej, wynikająca ze zwrotu towaru/usługi nabytej za pośrednictwem karty

każdy Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto bez

płatniczej pomniejsza łączną wartość transakcji o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2

Kantów (zwanego dalej „Kontem”) indywidualnego otwartego po 29 marca

w przypadku karty debetowej i w § 4 ust. 1 pkt 3 w przypadku karty kredytowej,

2013 r. oraz
2)

wykonanych również w kolejnych miesiącach, do wysokości pełnej kwoty

każdy Współposiadacz Konta wspólnego otwartego po 29 marca 2013 r. ,
pod warunkiem, że żaden ze Współposiadaczy tego Konta wspólnego nie
uczestniczyw Programie jako Posiadacz Konta indywidualnego, o ile nie

zwrotów, z zastrzeżeniem ust. 10.
7.

wcześniej niż 2 kwietnia 2013 r. i rozpoczyna się od Miesiąca, w którym została

każdy Posiadacz Konta indywidualnego, który przystąpił do Programu po 29

wykonana pierwsza spłata karty kredytowej z Konta.

marca 2013 r. ,
4)

8.

każdy Współposiadacz Konta wspólnego, który przystąpił do Programu po
29 marca 2013 r., przy czym Współposiadacz Konta wspólnego może
przystąpić do Programu pod warunkiem, że nie uczestniczy w Programie
jako Posiadacz Konta indywidualnego,

Niezależnie od liczby Posiadaczy Konta, dla każdego Konta jest naliczana jedna
Premia, z każdego tytułu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

9.

W przypadku, gdy Konto jest wspólne, Premie przypadają Współposiadaczom
w równych częściach.

10. W przypadku konieczności zwrotu wypłaconej Uczestnikowi Premii oraz braku

zwany dalej „Uczestnikiem”, o ile nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie.
2.

Naliczanie Premii za skorzystanie przez Uczestnika z oferty karty kredytowej,
dotyczy wyłącznie kart kredytowych, których umowy zostały podpisane nie

sprzeciwił się objęciu go Programem w momencie otwierania Konta oraz
3)

Wartość transakcji bezgotówkowych, uznających Konto lub rachunek karty

realizacji transakcji bezgotówkowych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 w

W przypadku Konta wspólnego – oświadczenie o nieuczestniczeniu w Programie

kolejnych miesiącach Bank może rościć sobie prawo do zwrotu wypłaconej Premii.

muszą złożyć obydwaj Współposiadacze. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr

§4

1 do Regulaminu.
3.

Uczestnictwo w Programie jest liczone od momentu otwarcia Konta albo

1.

1)

przystąpienia do Programu, do momentu zamknięcia Konta, rezygnacji z udziału w
4.

Premie są naliczane z tytułu:
kartą debetową, wydaną przez Organizatora do Konta Uczestnika – w

Uczestnik może w dowolnym momencie przystąpić do Programu, poprzez złożenie

wysokości 0,50 złotego za każde pełne 100 złotych wydane łącznie we

oświadczenia o przystąpieniu do Programu. W przypadku Konta wspólnego –

wszystkich rozliczonych w danym Miesiącu transakcjach bezgotówkowych;

oświadczenie

w przypadku, jeśli do Konta wydane są przez Organizatora dwie karty

o przystąpieniu

do

Programu

muszą

złożyć

obydwaj

debetowe, po jednej dla każdego Współposiadacza Konta, Premię dla

Współposiadacze. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
5.

każdej z nich nalicza się oddzielnie;

Uczestnik może jednocześnie brać udział tylko w jednym programie premiowym
2)

organizowanym przez Bank dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo6.

kartą kredytową, wydaną przez Organizatora Uczestnikowi – w wysokości

Zasady Programu nie stanowią warunków prowadzenia Konta. Warunki

0,50 złotego za każde pełne 100 złotych wydane łącznie we wszystkich

prowadzenia Konta reguluje odrębna umowa Konta. Regulamin nie stanowi

rozliczonych

integralnej części umowy Konta. Zakończenie Programu nie ma wpływu na trwanie

w przypadku jeśli każdy Współposiadacz Konta posiada kartę kredytową

w

danym

Miesiącu

transakcjach

bezgotówkowych;

wydaną przez Organizatora, Premię dla każdej z kart nalicza się oddzielnie;
3)

umowy Konta.

uznania Konta przelewem przychodzącym z innego niż BOŚ S.A. banku,

Szczegółowe informacje na temat warunków prowadzenia Konta dostępne są

w wysokości zależnej od kwoty tego przelewu:

w placówkach Banku, pod numerem infolinii 801-355-455/ +48 22 543 34 34 (koszt

- przelew od 2000,00 do 3999,99 złotych - w wysokości 1,00 złotego,

zgodnie z taryfą operatora), a także na stronie internetowej Banku pod adresem

- przelew od 4000,00 do 4999,99 złotych - w wysokości 2,00 złotych,
- przelew od 5000,00 - w wysokości 5,00 złotych.

www.bosbank.pl (sekcja klienci indywidualni/konta osobiste/konto bez kantów).
8.

rozliczonych w danym Miesiącu transakcji bezgotówkowych dokonanych

rozliczeniowych.

stosunku prawnego wynikającego z umowy Konta oraz prawa i obowiązki stron
7.

rozliczonych w danym Miesiącu transakcji bezgotówkowych dokonanych

Programie albo zakończenia Programu.

4)

Program jest sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy

wartości Premii naliczonych dla Nowego Klienta z wyłączeniem Premii za

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.), dalej

polecenie otwarcia Konta przez Nowego Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

ustawa PDOF, w związku z tym uzyskana przez Klientów nagroda - Premia
2.

w ramach niniejszego Programu podlega zwolnieniu z opodatkowania na

za polecenie otwarcia Konta przez Nowego Klienta - w wysokości 10%

Dla wyznaczenia łącznej wartości transakcji bezgotówkowych, będących podstawą
naliczenia Premii za dany Miesiąc, sumuje się wszystkie transakcje bezgotówkowe

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF.

wykonane daną kartą płatniczą. Sumę zaokrągla się w dół do pełnych 100 złotych.
Premie i zasady wyznaczania ich wysokości

Nie sumuje się transakcji wykonanych różnymi kartami.

§3
1.

3.

Skorzystaniem z oferty karty kredytowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest

Udział w Programie umożliwia przyznawanie przez Organizatora na rzecz

zawarcie umowy karty kredytowej, ustanowienie spłaty karty kredytowej z Konta

Uczestników premii pieniężnych, zwanych dalej „Premią/ Premiami”, za

oraz wykonanie pierwszej spłaty karty z Konta. W przypadku Konta wspólnego

wykonywanie operacji lub wystąpienie innych zdarzeń określonych w niniejszym
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Premia za skorzystanie z oferty karty kredytowej może być wypłacona za zawarcie

5.

umowy o kartę kredytową przez każdego ze Współposiadaczy.

Dane osobowe Uczestników Programu Organizator pozyskuje z własnej bazy
danych Posiadaczy Konta, a Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania.

4.

Nowym Klientem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest osoba fizyczna nie
Reklamacje

posiadająca na dzień przystąpienia do Programu żadnego produktu Banku, która

§8

zawrze z Bankiem umowę Konta. W przypadku nowego Konta wspólnego Nowymi

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie

Klientami muszą być obaj Współposiadacze Konta.
5.

Warunkiem naliczenia Premii za polecenie otwarcia Konta przez Nowego Klienta, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, jest podanie przez Nowego Klienta danych (imię,

otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób
fizycznych.

nazwisko, numer umowy Konta) Uczestnika polecającego. W przypadku

Postanowienia końcowe
§9

niezgodności danych Uczestnika polecającego, podanych przez Nowego Klienta, z
danymi posiadanymi przez Bank, Bank nie wypłaca premii.
6.

Warunkiem naliczenia Premii za polecenie otwarcia Konta przez Nowego Klienta

1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.

2.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu

jest:
 złożenie przez Nowego Klienta w dniu zawarcia Umowy o Konto
oświadczenia, w którym wskazuje dane Uczestnika polecającego (imię,

w trybie art. 919 § 2 Kodeksu Cywilnego.
3.

zmiany warunków naliczania i wypłaty Kwoty Łącznej, tytułów i wysokości Premii,

nazwisko, numer umowy Konta). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3
do Regulaminu,

zmian terminów poszczególnych czynności, związanych z Programem.
4.

 Wyrażenie przez Nowego Klienta zgody na wyliczanie Premii dla Uczestnika

zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

Wysokość Kwoty Łącznej naliczonej i przekazanej na Konto w Miesiącu nie może

5.

przekroczyć 200 złotych.

O każdej zmianie Regulaminu Organizator informuje Uczestników przez
umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Banku pod adresem

§5
1.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od początku Miesiąca następującego po
Miesiącu, w którym Organizator poinformował Uczestników o zmianie, z

polecającego na podstawie premii naliczonej na Koncie Nowego Klienta.
7.

Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2, mogą w szczególności dotyczyć

www.bosbank.pl (sekcja klienci indywidualni/konta osobiste/konto bez kantów) i

Kwota Łączna, będąca sumą naliczonych Premii, jest przekazywana na Konto,

w Placówkach Banku.

którego Posiadaczem lub Współposiadaczem jest Uczestnik. Kwota Łączna
wypłacana jest na Konto Uczestnika Programu w formie jednego przelewu
2.

§ 10

zbiorczego.

Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany warunków prowadzenia Konta, ani zmiany

W przypadku, gdy w danym Miesiącu nie nastąpiło żadne zdarzenie, które zgodnie

„Taryfy opłat i prowizji BOŚ S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym

z niniejszym Regulaminem stanowi podstawę do naliczenia Premii za ten Miesiąc,

i zagranicznym dla klientów indywidualnych”.

Premia nie jest naliczana.
3.

4.

Kwota Łączna wypłacana jest do 10 dnia roboczego Miesiąca następującego

§ 11

bezpośrednio po Miesiącu, w którym zrealizowane lub rozliczone zostały operacje

1.

Program trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

będące podstawą naliczenia wysokości tej Premii, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.

Organizator informuje o zakończeniu Programu przez umieszczenie stosownej

Premia naliczona w okresie wypowiedzenia umowy Konta, po zamknięciu Konta

informacji na stronie internetowej Banku pod adresem www.bosbank.pl (sekcja

wypłacana jest w formie:

klienci indywidualni/konta osobiste/konto bez kantów) i w Placówkach Banku.

1) gotówkowej – w placówce Banku prowadzącej Konto lub

3.

Zmiana Regulaminu Programu lub jego zakończenie przez Organizatora nie

2) bezgotówkowej – na rachunek wskazany przez Uczestnika w wypowiedzeniu

uchybia prawom Uczestników Programu do Premii za operacje wykonane przed

umowy Konta w terminie do 10 dnia roboczego Miesiąca następującego

wejściem w życie zmiany Regulaminu Programu lub przed jego zakończeniem.

bezpośrednio po Miesiącu, w którym rozwiązana została umowa Konta.
§ 12
§6

1.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie bez konieczności

Po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, informacje o wysokości należnej Kwoty

zamykania Konta poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od

Łącznej oraz operacjach i zdarzeniach, które zostały uwzględnione przy naliczeniu

Programu w placówce Banku prowadzącej Konto. W przypadku Konta wspólnego –

Premii za dany Miesiąc, Uczestnik może uzyskać w Placówce Banku. Bank nie udziela

oświadczenie o odstąpieniu od Programu składają obydwaj Współposiadacze

Uczestnikowi polecającemu informacji o Premiach naliczonych na Kontach innych

Konta. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

Uczestników Programu.

2.

przez Bank Naliczania Premii za operacje wykonane od dnia następującego po

Dane osobowe
§7

dniu, w którym Uczestnik Programu złożył oświadczenie o odstąpieniu od
Programu.

1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

2.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celach

3.

oświadczenie o zmianie Programu. Złożenie oświadczenia o zmianie Programu

przekazania im Kwoty Łącznej.

skutkuje rezygnacją z Programu z ostatnim dniem Miesiąca, w którym złożono

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres
czynności:

zbieranie,

utrwalanie,

przechowywanie,

oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu.

przetwarzanie,

4.

opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na

Zmieniony Program obowiązuje od początku Miesiąca następującego po Miesiącu,
w którym Uczestnik złożył oświadczenie o zmianie Programu.

zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4.

Uczestnik ma prawo zmienić Program na inny program premiowy, który organizuje
Bank dla Posiadaczy Konta, składając w placówce Banku prowadzącej Konto

związanych z Programem, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz
3.

Rezygnacja z Programu bez konieczności zamykania Konta skutkuje zaprzestaniem

Wersja Regulaminu obowiązująca od 1 października 2015 r.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
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