
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BOŚ S.A 
Nr 34/2013 z dnia 12.02. 2013r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI "Rachunek z Moc ą" 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, z kapitałem zakładowym  

w kwocie: 228 732 450  zł w całości opłaconym („Organizator ” lub „Bank ”). 

2. Partnerami Promocji są firmy, które oferują usługi w zakresie kompensacji mocy biernej 

(„Partner Techniczny ”). 

3. Celem Promocji jest propagowanie wykorzystania proekologicznych technologii kompensacji 

mocy biernej przez nowo pozyskanych przez Bank Klientów, poprzez wypłatę im premii 

pienięŜnych na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie albo 

Regulaminie Promocji „Kredyt z Mocą”, w łącznej kwocie 300.000 zł. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 marca 2013 r. i trwa do 31 grudnia 2013 r. lub do chwili 

wyczerpania się środków przeznaczonych na wypłatę premii, o których mowa w ust. 3 

(„Okres Promocji ”). 

5. Promocją objęte są produkty i usługi Banku, określone w niniejszym Regulaminie oraz 

Regulaminie Promocji „Kredyt z Mocą”. 

6. KaŜdy Klient moŜe skorzystać z Promocji tylko jeden raz,  na zasadach - według swego 

wyboru - określonych w niniejszym Regulaminie albo w Regulaminie Promocji „Kredyt z 

Mocą”, pod warunkiem zakupu, w Okresie Promocji, kompletnej instalacji kompensacji mocy 

biernej, zwanej dalej „Kompensatorem ”, wraz z montaŜem. Za dzień zakupu i montaŜu 

Kompensatora przyjmuje się datę protokołu  odbioru, a jeŜeli nie był on sporządzony - datę 

wystawienia faktury. 

7. Szczegóły dotyczące Promocji dostępne są w placówkach Banku, wskazanych w załączniku 

nr 1 do Regulaminu.  

 

 

II.  ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI. 

1. Uczestnikiem Promocji moŜe być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jed. Dz.U.  z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z 

późn. zm.), rozliczający się na zasadach pełnej księgowości na podstawie Ustawy z 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z późn. zm), będący nowym 

Klientem Banku tj. Klientem, który w okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem Okresu Promocji 

nie posiadał w Banku Ŝadnego rachunku („Uczestnik ”) i który zawrze z Bankiem w Okresie 

Promocji umowę o prowadzenie rachunku Konto Wyjątkowe Biznes Plus, zwaną dalej 

„Umow ą rachunku” oraz zakupi u Partnera Technicznego Kompensator wraz z montaŜem. 



 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy rachunku przez okres 5 lat, 

podpisując Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. KaŜdemu Uczestnikowi - po dostarczeniu do Banku kopii faktury, wystawionej przez Partnera 

Technicznego, potwierdzającej zakup i montaŜ Kompensatora - przysługuje prawo do Premii, 

o których mowa w ust. 4 i 5, których łączna wysokość w ramach Promocji nie moŜe 

przekroczyć niŜszej z następujących kwot: 50 tys. zł, lub kosztu brutto zakupu i montaŜu 

Kompensatora. Premie będą wypłacane przez okres nie dłuŜszy niŜ 5 lat od daty zawarcia 

Umowy rachunku. 

4. W ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Banku kopii faktury za zakup i montaŜ 

Kompensatora Bank wpłaci na rachunek Konto Wyjątkowe Biznes Plus Uczestnika Premi ę w 

wysokości 5 tys. zł.  

5. Bank będzie wypłacał na rachunek Konto Wyjątkowe Biznes Plus Uczestnika Premi ę w 

wysokości 500 zł z tytułu realizacji kaŜdego z wymienionych poniŜej rodzajów operacji w 

kaŜdym kwartale: 

1) realizacja natychmiastowych transakcji wymiany walut w wysokości 250 tys. USD lub, 

2) realizacja natychmiastowych transakcji wymiany walut w wysokości 200 tys. EUR lub, 

3) dokonanie 1 mln zł wpłat zamkniętych (od których pobrana prowizja będzie nie 

mniejsza niŜ 0,10%) lub, 

4) utrzymanie 100 tys. zł średniego poziomu salda na rachunku Konto Wyjątkowe Biznes 

Plus, przy zachowaniu standardowego oprocentowania rachunku lub, 

5) posiadanie średniego salda kredytu inwestycyjnego w wysokości 250 tys. zł, 

6) posiadanie średniego salda kredytu obrotowego 250 tys. zł lub, 

7) realizacja 1500 przelewów krajowych zlecanych drogą elektroniczną lub, 

8) realizacja 150 przelewów SEPA. 

6. Okresem rozliczeniowym do wypłaty Premii, o których mowa w ust. 5, jest kwartał 

kalendarzowy. Kwoty operacji dokonywanych w poszczególnych kwartałach nie są 

kumulowane w kolejnych okresach. 

7. Premie ze wszystkich tytułów, wymienionych w ust. 5, sumują się; ich maksymalna wysokość 

w kwartale nie moŜe przekroczyć 4 tys. zł i 45 tys. zł w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy 

rachunku. 

8. Wypłaty Premii, o których mowa w ust. 5, Bank dokona do 14 dnia następnego miesiąca po 

zakończeniu kwartału, w którym zaistniała podstawa wypłaty Premii. 

9. Rozwiązanie przez Uczestnika Umowy rachunku przed upływem 5 lat od daty jej zawarcia jest 

równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji i wiąŜe się z obowiązkiem zapłaty 

przez Uczestnika kary umownej na rzecz Banku w wysokości 5 tys. zł, pomniejszonej o 1 tys. 

zł za kaŜdy pełny rok korzystania z rachunku  Konto Wyjątkowe Biznes Plus. 

10. Naruszenie postanowień Umowy rachunku upowaŜniające Bank do jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym jest uznawane za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w 

Promocji, ze skutkiem określonym w ust.9. 

 



 

 

 

III.  REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji na podstawie niniejszego Regulaminu 

moŜna przesyłać listownie na adres: Centrali  Banku Ochrony Środowiska S.A., zgłosić 

osobiście w placówce Banku, telefonicznie - pod numerem telefonu: 801-355-455 lub 

22 543 34 34, lub po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika, 

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

4. JeŜeli z uwagi na złoŜoność sprawy zajdzie konieczność wydłuŜenia czasu rozpatrywania 

reklamacji i termin 30 - dniowy nie będzie mógł zostać dotrzymany, Bank przed upływem 30 dni 

od dnia wpływu reklamacji do Banku poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz o 

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej (o 

ile adres email zostanie podany przez Uczestnika), albo listem zwykłym. 

 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za wszelkie zobowiązania podatkowe Uczestnika powstałe w związku z zakupem i montaŜem 

Kompensatora oraz otrzymaniem Premii w ramach Promocji odpowiada wyłącznie Uczestnik. 

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny i 

nie mają wiąŜącej mocy prawnej oraz nie stanowią źródła zobowiązań Banku. 

3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zaleŜy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami). 

4. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora, 

na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 


