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REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy" 

 

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”). Lista Partnerów technicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Celem Promocji jest propagowanie wykorzystania proekologicznych technologii kompensacji 

mocy biernej przez Klientów Banku, poprzez umożliwienie im zakupu kompletnej instalacji 

kompensacji mocy biernej, zwanej dalej „Kompensatorem”, na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Przedmiotem Promocji są rachunki bankowe oraz kredyty, oferowane przez Bank 

mikroprzedsiębiorcom. 

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2013 r. i trwa do dnia  31 grudnia 2013 r.  („Okres 

Promocji”). 

6. Bank zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji. Każdy Klient 

może skorzystać z Promocji tylko jeden raz, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

II.  ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI. 

1. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,  spółką partnerską, 

spółką jawną lub prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, niestosujący 

zasad rachunkowości określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

rozliczający się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych lub na zasadach ryczałtu 

ewidencjonowanego  oraz który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pobiera 

energię elektryczną bierną, ponosząc z tego tytułu opłaty w wysokości nie niższej niż 300 zł 

netto miesięcznie („Uczestnik”).  

2. Wartość opłaty za energię elektryczną bierną jest ustalana na podstawie faktur wystawionych 

przez sprzedawcę energii.  

3. Klient zainteresowany zakupem i montażem Kompensatora w ramach niniejszej Promocji 

kontaktuje się z placówką Banku, o której mowa w Rozdziale IV ust.5 i dokumentuje potrzebę 

kompensacji mocy biernej poprzez dostarczenie kopii faktury za energię elektryczną z okresu 

ostatniego półrocza, obejmującej opłaty, o których mowa w ust.1. 

4. Jeżeli Klient nie został polecony przez Partnera Technicznego, Bank przekaże dane Klienta 

Partnerowi Technicznemu. Partner Techniczny zobowiązany jest do skontaktowania się z  

Klientem w celu zapoznania Klienta z możliwościami, zasadą działania Kompensatora w 
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miejscu wskazanym przez Klienta oraz przekazania pisemnej informacji Klientowi i Bankowi o 

rzeczywistej wartości (cenie brutto) zakupu i montażu Kompensatora. 

5. Jeżeli rzeczywista wartość  (cena brutto) Kompensatora wraz z montażem, o której  mowa w 

ust. 4, przekracza 8 000 zł, Klient nie kwalifikuje się do Promocji „Kompensator dla 

mikroprzedsiębiorcy”.  

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo zakupu od Banku Kompensatora wraz z montażem 

w cenie 1 zł +  VAT, pod warunkiem:  

1) złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu 

i zobowiązania się do: 

– zawarcia z Bankiem Umowy rachunku w ramach oferty Konto Wyjątkowe Firma Plus 

(Umowa rachunku)  i nie rozwiązywania jej  przez 48 miesięcy od dnia przystąpienia do 

Promocji, 

– utrzymywania średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym i/lub rachunkach 

pomocniczych w wysokości co najmniej 30 tys. zł, 

- przeprowadzania przez rachunek w każdym kwartale obrotów oczyszczonych, 

zdefiniowanych w ust. 8, w wysokości co najmniej 70% wartości kwartalnych 

przychodów ustalonych na podstawie książki przychodów i rozchodów lub kart ewidencji 

przychodów z ostatnich trzech miesięcy – jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, 

- dostarczania do Banku kart ewidencji przychodów lub książki przychodów i rozchodów 

w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, 

 

lub 

 

2) złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i 

zobowiązania się do:  

-  zawarcia z Bankiem Umowy rachunku lub posiadania Umowy rachunku  i nie 

rozwiązywania Umowy rachunku przez 48 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, 

– zawarcia Umowy kredytu obrotowego na okres 36 miesięcy i utrzymywania  średniego 

miesięcznego  salda  kredytu obrotowego na poziomie  co najmniej 30 tys. złotych przez 

cały czas trwania umowy  kredytu.  

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo zakupu od Banku Kompensatora wraz z montażem 

w cenie stanowiącej 50% rzeczywistej wartości (ceny brutto) Kompensatora wraz z 

montażem, pod warunkiem złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu i zobowiązania się do: 

– zawarcia z Bankiem Umowy rachunku i nie rozwiązywania Umowy rachunku przez 48 

miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, 

– utrzymywania średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym i/lub rachunkach 

pomocniczych w wysokości co najmniej 15 tys. zł, 
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- przeprowadzania przez rachunek w każdym kwartale obrotów oczyszczonych, 

zdefiniowanych w ust. 8, w wysokości co najmniej 70% wartości kwartalnych 

przychodów ustalonych na podstawie książki przychodów i rozchodów lub kart ewidencji 

przychodów z ostatnich trzech miesięcy – jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, 

- dostarczania do Banku kart ewidencji przychodów lub książki przychodów i rozchodów 

w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, 

 

8. Obroty oczyszczone, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, są to wpływy na rachunek 

rozumiane jako: 

1) wpłaty gotówkowe zamknięte, wpłaty gotówkowe otwarte, 

2) uznania otrzymane z innych banków – z wyłączeniem wpływów z rachunków Klienta w 

innych bankach, 

3) uznania otrzymane z rachunków innych Klientów BOŚ S.A.. 

 

9. Zobowiązania określone w ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 obowiązują od pełnego czwartego miesiąca 

kalendarzowego od daty przystąpienia do Promocji. 

 

10. Złożenie przez Klienta Oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. pkt 2, nie obliguje Banku do 

zawarcia umowy kredytu, o której mowa w ust. 6  pkt 2, jeżeli nie zostaną spełnione określone 

przez Bank warunki udzielenia wnioskowanego przez Klienta kredytu. Uruchomienie kredytu 

uzależnione będzie od spełnienia warunków, określonych w umowie kredytu. Odmowa 

udzielenia kredytu lub jego uruchomienia przez Bank nie stanowi podstawy do roszczenia 

Klienta o zakup Kompensatora wraz z montażem za cenę 1 zł + VAT. 

11. Po podpisaniu Umowy rachunku i/lub uruchomieniu środków kredytu oraz Oświadczeń 

zawartych w załącznikach 2, 3, 4 do Regulaminu Promocji, Bank przekazuje Partnerowi 

Technicznemu informację o spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków montażu 

Kompensatora. 

12. Jeżeli Klient zobowiązał się do spełnienia warunków określonych w  ust. 6, po montażu 

Kompensatora u Uczestnika Promocji, Bank w ciągu 7 dni wystawia Uczestnikowi fakturę za 

zakup i montaż Kompensatora w wysokości 1 zł + VAT. Faktura będzie płatna  w ciągu 14 dni 

od daty jej doręczenia Klientowi.  

13. Jeżeli Klient zobowiązał się do spełnienia warunków określonych w ust. 7, po montażu 

Kompensatora u Uczestnika Promocji, Bank w ciągu 7 dni wystawia Uczestnikowi fakturę w 

wysokości 50% rzeczywistej wartości Kompensatora wraz z jego montażem. Faktura będzie 

płatna  w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia Klientowi.  

14. W przypadku zakupu Kompensatora za 1 zł +VAT, rozwiązanie przez Uczestnika umowy o 

kredyt obrotowy, o którym mowa w  ust. 6  pkt 2, przed upływem okresu kredytowania, 

rozwiązanie Umowy rachunku przed upływem 48 miesiąca od dnia przystąpienia do Promocji 

lub niespełnienie warunków zawartych w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 lub 3, 

oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Promocji. W takim przypadku Uczestnik Promocji 
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zobowiązany jest do zapłaty Bankowi  opłaty rekompensacyjnej w wysokości równej  

rzeczywistej wartości (cenie brutto) Kompensatora wraz z montażem, o której mowa w ust. 4. 

pomniejszonej o 1zł + VAT. 

15. W przypadku zakupu Kompensatora za 50% jego rzeczywistej wartości, rozwiązanie przez 

Uczestnika Umowy rachunku przed upływem 48 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji 

lub niespełnienie warunków zawartych w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4,  oznacza 

rezygnację Uczestnika z udziału w Promocji. W takim przypadku Uczestnik Promocji 

zobowiązany jest do zapłaty Bankowi  opłaty rekompensacyjnej  w wysokości równej 50% 

rzeczywistej wartości (cenie brutto) Kompensatora wraz z montażem, o której mowa w ust. 4. 

16. Naruszenie przez Uczestnika postanowień umowy kredytu obrotowego lub Umowy rachunku, 

upoważniające Bank do rozwiązania tych umów  przed upływem okresu jej obowiązywania, 

jest równoznaczne z rezygnacją  Uczestnika z udziału w Promocji, ze skutkiem określonym 

odpowiednio w ust.   14 i 15. 

17. W celu zabezpieczenia roszczeń Banku, o których mowa w ust.  14 - 15, Uczestnik Promocji 

zobowiązany jest do wystawienia weksla na rzecz Banku, na sumę odpowiednio 100% 

pomniejszoną o 1 zł + VAT lub na sumę 50 % rzeczywistej wartości (ceny brutto) 

Kompensatora. 

 

III.  REKLAMACJE 

1. Za prawidłowe działanie Kompensatora oraz za serwis gwarancyjny odpowiedzialny jest Partner 

Techniczny. 

2. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji na podstawie niniejszego Regulaminu 

można 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. 

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

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

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

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy zajdzie konieczność wydłużenia 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. 

6. 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 montażem 

Kompensatora  w ramach Promocji odpowiada wyłącznie Uczestnik. 
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2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny i 

nie mają wiążącej 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 zależy 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. Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od egzekwowania zobowiązań Klienta 

określonych w Rozdziale II ust.  14 i 15 na podstawie oceny relacji i współpracy z Klientem od 

dnia przystąpienia Klienta do Promocji.  

5. Bank ma prawo aktualizować Listę placówek obsługujących Promocję stanowiącą załącznik nr  

5 do Regulaminu oraz Listę Partnerów Technicznych stanowiącą załącznik nr 1 do 

Regulaminu, stosownie do stanu faktycznego. 

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

na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku wymienionych w załączniku nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 


