
 

 

Oferta BOŚ Banku  

promująca kompensację mocy biernej: 

 - Rachunek z Mocą 

 - Kredyt z Mocą 

 - Kompensator za 1 zł 



Podstawowe informacje 
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 Rachunek z Mocą   Kredyt z Mocą  Kompensator za 1 zł 

 

skierowane są do wszystkich nowych klientów BOŚ Banku: 

- prowadzących pełne zasady rachunkowości w ramach prowadzonej działalności, 

- u których na rachunkach za energię elektryczną wykazana jest opłata naliczona za 

moc bierną, w kwocie co najmniej 200 złotych, 

- którzy nie mieli rachunku bieżącego lub pomocniczego w BOŚ Banku w okresie 

ostatnich 6 miesięcy. 

Do kogo skierowane są Promocje BOŚ Banku? 
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Energia w ogólnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu. 

W obwodach prądu trójfazowego występują: 

 moc czynna - jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną 

 moc bierna - jest to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem  

i nie jest zamieniana na pracę.  

 

W zależności od odbiornika wyróżniamy: 

 energię bierną indukcyjną związaną z elementami indukcyjnymi np. silniki czy piece indukcyjne 

 energię bierną pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, 

będących pod napięciem. 

 

Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz 

ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.  

Miarą wykorzystania energii jest współczynnik mocy cos φ. 

 

Co to jest moc bierna? 
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Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii 

na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej.  

Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami 

energii elektrycznej. W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla 

każdego zakładu, wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego, która zawiera się najczęściej  

w przedziale 0,2 - 0,4.  

 

Utrzymanie zadanego tg φ pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast 

przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną. 

Wielkość tych opłat jest bardzo zróżnicowana w zależności od posiadanych odbiorników oraz  

od sprawności układu kompensacji. 

Dlaczego warto kompensować moc bierną? 
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Do czego służy kompensator mocy biernej? 

Kompensator mocy biernej  

 ogranicza koszty związane ze zużyciem energii czynnej (2-5%) oraz  

 ogranicza opłaty za energią bierną niemal do zera, która zamiast być pobierana  

z sieci jest magazynowana i pobierana z kompensatora. 

 

Jest to urządzenie o zróżnicowanym koszcie inwestycyjnym, który zależy m.in. od mocy silników 

indukcyjnych pracujących. Umożliwia obniżenie kosztów rachunków za energię elektryczną.  

 

Inwestycje w kompensator mocy biernej są opłacalne z uwagi na krótki okres zwrotu, 

nawet od 7 – 20 miesięcy.  
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Gdzie szukać informacji o poziomie energii biernej na fakturze?  
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W przypadku zainteresowania instalacją kompensatora mocy biernej: 

 Przedstawić Doradcy BOŚ Banku fakturę za energię elektryczną w celu identyfikacji, czy 

możliwe jest zastosowanie kompensacji mocy biernej 

 Jeśli kompensacja jest możliwa – wybrać  dostawcę kompensatora, bądź dwie potencjalne 

firmy, do których Doradca BOŚ Banku w Państwa imieniu wyśle zapytanie ofertowe 

 Po otrzymaniu oferty/ ofert dokonać wyboru firmy wykonawcy 

 Ustalić termin montażu kompensatora 

 Wybrać jedną z trzech Promocji BOŚ Banku 

 Otworzyć Rachunek Konto Wyjątkowe Biznes Plus 

 Podpisać Oświadczenie zgodnie z Regulaminem wybranej Promocji 

 Jeśli chcecie Państwo skorzystać z finansowania w BOŚ Banku - należy złożyć wniosek  

na kredyt  finansujący montaż instalacji kompensacji mocy biernej i zawrzeć umowę kredytu 

 

 

Co należy zrobić w celu skorzystania z Promocji z Mocą? 
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INFORMACJA DODATKOWA 

W przypadku Promocji: 

 Rachunek z Mocą 

 Kredyt z Mocą 

macie Państwo prawo wybrać swojego dostawcę sprzętu  /  dostawcę i wykonawcę montażu, 

spośród przedsiębiorstw oferujących tego typu usługę na rynku polskim lub z listy Partnerów,  

z którymi Bank zawarł umowy o współpracy. 

 

W przypadku Promocji Kompensator za 1 zł  dostawcą i wykonawcą montażu może być 

jedynie Partner, z którymi Bank zawarł umowę o współpracy. 

Lista Partnerów jest udostępniana przez Doradcę BOŚ Banku. 

 

Dla Klientów posiadających już instalację kompensacji oferujemy Rachunek z Mocą.  
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Jak dokonuje się wyboru promocji? 

Jeśli wartość zakupu kompensatora  

wynosi maksymalnie 10.000 zł,  

możecie Państwo wybrać: 

Rachunek z Mocą 

lub  

Kredyt z Mocą 

lub 

Kompensator za 1 zł 
 

Jeśli wartość zakupu kompensatora  

jest wyższa niż 10.000 zł,  

możecie Państwo wybrać: 

Rachunek z Mocą 

lub  

Kredyt z Mocą 
 

Klientom mającym 

zainstalowany wcześniej 

kompensator oferujemy 

Rachunek z Mocą 



Promocja Rachunek z Mocą 
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Co zyskujecie Państwo wybierając Rachunek z Mocą? 

 
 Natychmiastowe obniżenie rachunków za energię elektryczną – 

eliminacja opłat za moc bierną 
 

 Premię pieniężną w wysokości do 5 000 zł za założenie rachunku  
i montaż kompensatora, wypłacaną na Państwa nowo otwarty 
rachunek w BOŚ Banku 
 

 Możliwość uzyskiwania dodatkowej premii kwartalnej w wysokości  
500 zł za każdy premiowany produkt, do maksymalnej wysokości 
45.000 zł w okresie 5-letnim 

 
 Korzystanie przez 5 lat z rachunku KWB Plus 

Łączna wartość premii możliwej do uzyskania to 50.000 złotych! 
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Premiowane produkty to: 

 realizacja w kwartale natychmiastowych transakcji wymiany walut w wysokości 250 tys. USD lub 

 realizacja w kwartale natychmiastowych transakcji wymiany walut w wysokości 200 tys. EUR lub 

 dokonanie w kwartale wpłat zamkniętych na kwotę 1 mln zł (od których pobrana prowizja będzie 

nie mniejsza niż 0,10%) lub 

 utrzymanie w kwartale średniego salda na rachunku KWB Plus na poziomie 100 tys. zł przy 

zachowaniu standardowego oprocentowania rachunku lub 

 posiadanie w kwartale średniego salda kredytu inwestycyjnego w wysokości 250 tys. zł lub 

 posiadanie w kwartale średniego salda kredytu obrotowego 250 tys. zł lub 

 realizacja w kwartale 1500 przelewów krajowych zlecanych drogą elektroniczną lub 

 realizacja w kwartale 150 przelewów SEPA 
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Istotne przy Promocji Rachunek z Mocą  

W Promocji może wziąć udział Klient nie posiadający rachunków bieżących lub 

pomocniczych w BOŚ Banku w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą skorzystania 

z Promocji, który zainstalował lub zainstaluje Kompensator. 

 

Przystępując do Promocji Rachunek z Mocą należy: 

 otworzyć Rachunek KWB Plus 

 podpisać Oświadczenie będące  Załącznikiem do Regulaminu Promocji 

 złożyć zamówienie u wybranej firmy/Partnera na montaż kompensatora  

(nie dotyczy sytuacji, w której montaż już nastąpił) 

 przedstawić protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący montażu kompensatora 
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Premie przy Promocji Rachunek z Mocą  

 

Premie kwartalne nalicza się przez okres współpracy z Klientem, nie dłużej niż 

5 lat.  

 

Łączna kwota premii nie może przekroczyć 50.000 złotych, oraz jednocześnie 

wartości kompensatora brutto.  

 

Promocja Rachunek z Mocą trwa do 31.12.2013 r.  

 

 

 



Promocja Kredyt z Mocą 
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Co zyskujecie Państwo wybierając Kredyt z Mocą? 

 Natychmiastowe obniżenie rachunków za energię elektryczną – 

eliminacja opłat za moc bierną 

 Premię pieniężną wypłacaną miesięcznie w wysokości zależnej 

od kwoty kredytu i okresu kredytowania, pomniejszającą spłatę 

kredytu 

 Korzystanie przez 5 lat z rachunku KWB Plus 

 

 

Promocja Kredyt z Mocą trwa do 31.12.2013 r.  
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Istotne przy Promocji Kredyt z Mocą 

Przystępując do Promocji Kredyt z Mocą należy: 

 otworzyć Rachunek KWB Plus 

 złożyć wniosek na kredyt  finansujący montaż instalacji kompensacji mocy biernej  

i zawiera umowę kredytu 

 podpisać Oświadczenie będące  Załącznikiem do Regulaminu 

 złożyć zamówienie u wybranej firmy/Partnera na montaż kompensatora 

 przedstawić protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący montażu kompensatora 

 

Premie miesięczne wypłaca się przez okres współpracy z BOŚ Bankiem,  

jednak nie dłużej niż 3 lata.  



Promocja Kompensator za 1 zł 
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Co zyskujecie Państwo wybierając Kompensator  za 1 zł? 

 Natychmiastowe obniżenie rachunków za energię elektryczną – 
eliminacja opłat za moc bierną 
 

 Kompensator na własność  wraz z montażem, całość za 1 zł. 

 

 Korzystanie przez 5 lat z rachunku KWB Plus 

 

Promocja Kompensator za 1 zł trwa do 31.12.2013 r.  

 



21 

Istotne przy Promocji Kompensator za 1 zł 

Przystępując do Promocji Kompensator za 1 zł należy: 

 otworzyć Rachunek KWB Plus 

 złożyć zamówienie u wybranej firmy/Partnera na montaż kompensatora  

 przedstawić protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący montażu kompensatora 

 podpisać Oświadczenie będące  Załącznikiem do Regulaminu Promocji, w którym 

zobowiązujecie się Państwo do realizacji jednej z dwóch aktywności: 

 przeprowadzenia przez Rachunek w każdym kwartale obrotów oczyszczonych,  

w wysokości co najmniej 70% wartości kwartalnych przychodów obliczonych jako 1/4 

przychodów rocznych wykazanych w aktualnym rachunku zysków i strat  

bądź aktualnym formularzu F-01, lub 

 utrzymania średniomiesięcznego salda na Rachunku  w wysokości nie niższej niż 35 

tysięcy złotych. 
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Zapraszamy do współpracy. 

 
JAROSŁAW BALSAMSKI 

DYREKTOR CENTRUM KORPORACYJNEGO 

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA 
UL.KALWARYJSKA 63 

30-504 KRAKÓW 

T +48 12 628 45 01 

K +48 515 111 410 

F +48 12 423 05 75 

www.bosbank.pl 


