
Załącznik do Uchwały Nr 278/2016 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 8.12.2016 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla  klientów indywidualnych

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1), 2), 3)

ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

PODROZDZIAŁ 1.1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
EKOKONTO BEZ KOSZTÓW KONTO BEZ KANTÓW 1) EKOKONTO VIP 3) EKOKONTO INTERNETOWE 2)

prowizja / opłata w PLN

1.  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG:

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku 4) miesięcznie 0,00 12,00 0,00/50,00 5) 0,00

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto i TeleBOŚ 4 miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00
2.  PRZELEWY KRAJOWE:

2.1 wewnętrzne, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności:

2.1.1 składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 zlecony w placówce 5,006) 5,006) 0,00 8,006)

2.1.3 składany za pośrednictwem TeleBoś 3,006) 3,006) 0,00 6,006)

2.2 zewnętrzne (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS):

2.2.1  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2  zlecony w placówce 7,00 7,00 0,00 10,00

2.2.3 składany za pośrednictwem TeleBoś 5,00 5,00 0,00 8,00

2.3 realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

2.3.1  w placówce do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 30,00 30,00 30,00 30,00
2.3.2  w placówce od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 15,00 15,00 15,00 15,00

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 7): 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Realizacja zlecenia stałego:

3.2.1. na rachunek w BOŚ S.A.: 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2. na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS): 0,50 0,50 0,00 0,50

4.  POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku płatnika 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty:

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 3,00 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone w Oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty 3,00 3,00 3,00 3,00

4.7 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone za pośrednictwem TeleBoś 2,00 2,00 2,00 2,00

5. WPŁATY, WYPŁATY

5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika rachunku 0,00 0,00 0,00 5,00

5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 8)
0,00 0,00 0,00 10,00

6. KARTA DEBETOWA

6.1 Opłata za wydanie karty:

6.1.1 Posiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Współposiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Użytkowanie karty miesięcznie 0,00/5,0021),22) 4,00 0,00 4,00

6.3 Wymiana karty:

6.3.1  z inicjatywy Banku 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2  na wniosek klienta 50,00 50,00 50,00 50,00

6.4 Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta (opłata dodatkowa) 50,00 50,00 50,00 50,00

6.5 Wypłata gotówki:

6.5.1 w kraju:

6.5.1.1  bankomaty EURONET od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.1.2 pozostałe bankomaty 0,00 5,00 0,00 5,00

6.5.1.3  kasy innych instytucji 5,00 5,00 0,00 5,00

6.5.2 za granicą od każdej operacji 3% min. 9 zł 3% min. 9 zł 0,00 3% min. 9 zł

6.5.3 Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

6.5.4 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.5 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.6 Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00 50,00 50,00

7.  PAKIETY SMS 9)

7.1 Pakiet bezpłatny:

7.1.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 10) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3.2 opłata za SMS po wykorzystaniu limitu( limit bezpłatnych SMS 3 szt.) od każdego SMS 0,50 0,50 0,50 0,50

7.2 Pakiet standardowy:

7.2.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 10) 4,80 4,80 4,80 4,80

7.2.3 opłata za SMS po wykorzystaniu limitu( limit bezpłatnych SMS 20 szt.) od każdego SMS 0,25 0,25 0,25 0,25

7.3 Pakiet rozszerzony:

7.3.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 10) 7,50 7,50 7,50 7,50

7.3.3 opłata za SMS po wykorzystaniu limitu( limit bezpłatnych SMS 40 szt.) od każdego SMS 0,20 0,20 0,20 0,20

8. LIMIT DEBETOWY 11)

8.1 Opłata od przyznanego limitu debetowego 12) 13) 14) co 30 dni nie dotyczy 3,00 3,00 3,00

8.2 Opłata od przyznanego extra limitu debetowego 12) 13) 15) co 90 dni nie dotyczy 35,00 35,00 35,00

9. POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

9.1 Prowizja przygotowawcza za: 

9.1.1
przyznanie pożyczki 16)

1,75% / 5,00%  17)

 min. 50,00

1,75% / 5,00%  17)

 min. 50,00

1,75% / 5,00%  17)

 min. 50,00

1,75% / 5,00%  17)

 min. 50,00

9.1.2
prolongata pożyczki bez aneksu

2,00% / 5,00% 17)

min.50,00"

2,00% / 5,00% 17)

min.50,00"

2,00% / 5,00% 17)

min.50,00"

2,00% / 5,00% 17)

min.50,00"

9.2 Aneks do umowy 18):

9.2.1
prolongata

od kwoty prolongowanej
1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

9.2.2
podwyższenie limitu

od kwoty podwyższenia
1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

1,75%

min. 50,00"

9.2.3 zmiany pozostałych warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy od każdego aneksu 50,00 50,00 50,00 50,00

9.3 Sporządzenie kopii lub odpisu umowy pożyczki 100,00 100,00 100,00 100,00

9.4 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego pożyczki w koncie 50,00 50,00 50,00 50,00

9.5 Przygotowanie ugody bankowej od kwoty należności
1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

10. ZMIANA RACHUNKU NA19):

10.1 EKOKONTO BEZ KOSZTÓW nie dotyczy 40,00 40,00 40,00

10.2 KONTO BEZ KANTÓW 20,00/50,00 20) nie dotyczy 20,00/50,00 20) 0,00

10.4 EKOKONTO VIP 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00

11. ZAMKNIĘCIE RACHUNKU:

11.1 w ciągu 90 dni od otwarcia 35,00 35,00 35,00 35,00

od każdej wymiany

od każdej operacji

od kwoty pożyczki

od każdej operacji

jednorazowo

od każdej operacji

od każdej operacji

od każdej operacji

od każdego dokumentu



c) do 10.05.2009 EKOKONTO, EKOKONTO PLUS

b) do 14.02.2013r. e-KONTO 

c) do 10.05.2009 EKOKONTO VIP

5)  przy braku wpływu w danym miesiącu na rachunek min. 5 000 zł  pobierana jest w kolejnym miesiącu opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 50,00 PLN
6) opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej;
7) nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.;

10) 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

12) opłata dotyczy wyłącznie rachunków, których umowa została zawarta do 29.08.2010 r.;
13) minimalna kwota systematycznych wpłat wynosi 500 zł
14) maksymalna kwota limitu debetowego wynosi 1000 zł; w przypadku KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP i EKOKONTO VIP wynosi 2000 zł
15) maksymalna kwota extra limitu debetowego wynosi 2000 zł; w przypadku KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP i EKOKONTO VIP wynosi 3000 zł; extra limit debetowy nie jest udzielany posiadaczą KONTO WYJĄTKOWE STUDENT

16) w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% kwoty udzielonej pożyczki min. 15,00 PLN;
17) w przypadku pożyczki oferowanej za pośrednictwem doradców partnerskich prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%;
18) jeśli zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobiera się jedną, wyższą opłatę;
19) nowy pakiet obowiązuje od dnia następnego po dokonaniu zmiany,
20) zmiana pakietu w okresie 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku - 50,00 PLN, po upływie 12 miesięcy - 20,00 PLN.
21) dla umów zawartych pomiędzy 20.04.2015 a 10.05.2015  opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania i rozliczenia w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową na kwotę min. 200,00 PLN.
22) dla umów zawartych od dnia 11.05.2015 r. opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania i rozliczenia w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową na kwotę min. 300,00 PLN.

a) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

b) wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

a) do 11.05.2014r.KONTO BEZ KANTÓW, KONTO START, KONTO "07"

b) do 29.08.2010r. KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług START, KONTO WYJĄTKOWE "07", KONTO WYJĄTKOWE, e-KONTO WYJĄTKOWE PLUS

c) wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

d) wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

1) konto wycofane z oferty, z wyjątkiem oferty Karta Dużej Rodziny; opłaty obowiązują dla umów zawartych do 20.01.2016r. w takiej samej wysokości jak dla KONTA BEZ KANTÓW oraz są również pobierane za otwarte:

4) opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych;  w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. opłata nie jest pobierana przez 6 miesięcy od dnia otwarcia; 

9) SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: informacja o saldzie, zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS, dane odbiorcy, historia operacji na rachunku, kurs waluty, status przelewu, powiadomienie o realizacji przelewu, informacja o odrzuceniu przelewu, zmiana salda na rachunku, debet na 

rachunku, saldo i dane rachunku, historia operacji na karcie, lista aktywnych symboli SMS. Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w 

ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy;

8)  zasady wypłat:

11) dla umów rachunków zawartych do dnia 2.08.2009 r. określenie limit debetowy dotyczy debetu limitowanego;

2) konto wycofane z oferty; opłaty obowiazują dla umów zawartych do 19.04.2015r. oraz:

a) do 11.05.2014r. e-KONTO BOŚ, 

c) do 29.08.2010r. e-KONTO WYJĄTKOWE, KONTO WYJĄTKOWE STUDENT, 
3) opłaty w takiej samej wysokości jak dla EKOKONTO VIP są również pobierane za otwarte:

a) do 11.05.2014r. KONTO VIP

b) do 29.08.2010r. KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP



PODROZDZIAŁ 1.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

PODROZDZIAŁ 1.2.1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - KONTO EKOPROFIT, KONTO WIĘCEJ ZA MNIEJ

1.

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00 0,00

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto i TeleBOŚ miesięcznie 0,00 0,00 0,00

2.

2.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika rachunku od każdej operacji 0,00 0,00 0,00

2.2 Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z rachunku1):

2.2.1 bezpłatne wypłaty gotówkowe/bezgotowkowe w miesiacu kalendarzowy
limit wypłat w miesiacu 

kalendarzowym
1 1 1

2.2.2 każda kolejna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym

2.3.1 realizowana w formie zlecenia stałego składanym za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 5,00 10,00 5,00
2.3.2 pozostałe 10,00 12,00 10,00

3.

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego od każdej operacji 0,00 0,00 nie dotyczy

4.

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku płatnika 0,00 0,00 nie dotyczy

4.2 Realizacja polecenia zapłaty:

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 nie dotyczy

4.2.2 na rachunek w innym banku 0,00 0,00 nie dotyczy

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 3,00 3,00 nie dotyczy

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 3,00 nie dotyczy

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone w Oddziale 3,00 3,00 nie dotyczy

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty 3,00 3,00 nie dotyczy

4.7 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone za pośrednictwem TeleBoś 2,00 2,00 nie dotyczy
1) pod pojęciem tym rozumie się każdą wypłatę dokonywaną w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej;
2) konto wycofane z oferty; opłaty obowiazują dla umów zawartych do 12.11.2015r.

PODROZDZIAŁ 1.2.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE H2O, RACHUNEK A'VISTA

1.  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG:

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00/20,002)

1.2 Prowadzenie rachunku 3 miesięcznie 0,00 5,00 4)

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto i TeleBOŚ 3 miesięcznie 0,00 7,00

2.  PRZELEWY KRAJOWE:

2.1 wewnętrzne, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności:

2.1.1 zlecony w placówce 0,00 5,00 5)

2.1.2 składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00

2.1.3 składany za pośrednictwem TeleBoś 0,00 3,00

2.2 zewnętrzne (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS):

2.2.1  zlecony w placówce 10,00 10,00

2.2.2  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,50 0,50

2.2.3 składany za pośrednictwem TeleBoś 8,00 8,00

2.3 realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

2.3.1  w placówce do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 30,00 30,00
2.3.2  w placówce od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 15,00 15,00

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 6): 3,00 3,00

3.2 Realizacja zlecenia stałego:

3.2.1 na rachunek w BOŚ S.A.: 0,00 0,00
3.2.2 na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS): 0,50 0,50

4.  POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku płatnika 0,00 0,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty:

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 0,00 0,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone w Oddziale 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty 3,00 3,00

4.6 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku płatnika złożone za pośrednictwem TeleBoś 2,00 2,00

5. WPŁATY, WYPŁATY

5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika rachunku 0,00 0,00

5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 7)
0,00 0,00

6. KARTA DEBETOWA

6.1 Opłata za wydanie karty jednorazowo 0,00 nie dotyczy

6.2 Użytkowanie karty miesięcznie 1,00 nie dotyczy

6.3 Wymiana karty:

6.3.1  z inicjatywy Banku 0,00 nie dotyczy

6.3.2  na wniosek klienta 50,00 nie dotyczy

6.4 Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta (opłata dodatkowa) 50,00 nie dotyczy

6.5 Wypłata gotówki:

6.5.1 w kraju:

6.5.1.1  bankomaty EURONET od każdej operacji 0,00 nie dotyczy

6.5.1.2
limit bezpłatnych wypłat (w przypadku rachunków wspólnych, do których wydano 2 karty, limit jest liczony podwójnie)"

limit w miesiącu 

kalendarzowym
2 nie dotyczy

6.5.1.4 pozostałe bankomaty 5,00 nie dotyczy

6.5.1.5  kasy innych instytucji 5,00 nie dotyczy

6.5.2 za granicą od każdej operacji 3% min. 7 zł nie dotyczy

6.5.3 Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% nie dotyczy

6.5.4 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 nie dotyczy

6.5.5 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 nie dotyczy
6.5.6 Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 nie dotyczy

prowizja / opłata w PLN

od każdej operacji

od każdej operacji

od każdej operacji

od każdej operacji

od każdej wymiany

od każdej operacji

prowizja / opłata w PLN

 OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG:

OPERACJE GOTÓWKOWE/BEZGOTÓWKOWE:

od każdej operacji

STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

 POLECENIA ZAPŁATY

od każdej operacji

Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

KONTO H2O 1) A'VISTA

Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

KONTO EKOPROFIT
KONTO 

WIĘCEJ ZA MNIEJ 2)Klienci posiadający ROR Pozostali Klienci



7.  PAKIETY SMS 8)

7.1 Pakiet bezpłatny:

7.1.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.1.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 9) nie dotyczy 0,00

7.1.3 opłata za SMS:

7.1.3.1  w ramach limitu (3 szt) nie dotyczy 0,00

7.1.3.2  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,50

7.2 Pakiet standardowy:

7.2.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.2.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 9) nie dotyczy 4,80

7.2.3 opłata za SMS:

7.2.3.1  w ramach limitu (20 szt) nie dotyczy 0,00

7.2.3.2  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,25

7.3 Pakiet rozszerzony:

7.3.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.3.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym 9) nie dotyczy 7,50

7.3.3 opłata za SMS:

7.3.3.1  w ramach limitu (40 szt) nie dotyczy 0,00

7.3.3.2  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,20

3) opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych;

- wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

PODROZDZIAŁ 1.3  POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

1.

1.1 Za pośrednictwem systemu SWIFT ( w tym przelewów wspólnotowych):

1.1.1 w trybie normalnym1)

1.1.2 w trybie pilnym (dodatkowa opłata)2)

1.1.3 w trybie expresowym (dodatkowa opłata)3):

1.1.3.1 przelew do kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD (włącznie)

1.1.3.2 przelew powyżej kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD

1.1.4
dodatkowa opłata za niestandardową obsługę przelewów w trybie ekspresowym w drodze indywidualnych uzgodnień (dotyczy przelewów nie 

spełniających warunków określonych w ppkt. 1.1.3)

1.1.5 dodatkowa opłata  za polecenie wypłaty złożone  w formie papierowej

1.1.6 dodatkowa opłata  za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR

1.2 Przelew SEPA:

1.2.1 realizacja przelewu w trybie normalnym

1.2.2 dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej

1.3 Szybkich przelewów TARGET2 ( w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2)

1.3.1 realizacja przelewu

1.3.2 dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej

1.3.3 dodatkowa opłata za przelew z opcją kosztową OUR

2.

2.1 Z systemów SWIFT ( w tym przelewów wspólnotowych) i TARGET2 4)

2.2 Przelewów SEPA

3. 

3.1 Realizacja  uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających rachunki w BOŚ S.A. od każdej operacji

3.2 Zmiany poleceń wypłaty: zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty5) od każdej operacji

3.3 Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego polecenia wypłaty od każdego dokumentu

3.4 Telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu  polecenia wypłaty od każdego zawiadomienia

3.5
Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN lub brak kodu SWIFT banku odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty 

kierowanym do kraju EOG od każdego polecenia wypłaty

3.6
Koszty NSTP BOŚ S.A.(koszty za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN uniemożliwiający automatyczne przekazywanie i  rozliczanie  

przelewów), pobierane od banków krajowych i zagranicznych od otrzymanych poleceń wypłaty (dotyczy tylko przelewów z krajów EOG)
od każdego polecenia wypłaty

3.7 Poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A.  polecenia wypłaty na jego rzecz od każdego polecenia wypłaty

4)  opłata nie jest pobierana za przelewy z rachunku technicznego Banku z tytułu spłaty kredytu / pożyczki w BOŚ S.A.,
5)  w przypadku przelewów wspólnotowych opłata za zwrot nie jest pobierana

8) SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: informacja o saldzie, zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS, dane odbiorcy, historia operacji na rachunku, kurs waluty, status przelewu, powiadomienie o realizacji przelewu, informacja o odrzuceniu przelewu, zmiana 
9) 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
prowizja / opłata w PLN

REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY ZA GRANICĘ I DO INNYCH BANKÓW KRAJOWYCH:

od każdej operacji

100,00

15,00

od każdego SMS

1) opłaty w takiej samej wysokości jak dla KONTA H2O są również pobierane za otwarte:

b) do 10.05.2009r. EKOKONT H2O
2) w przypadku otwarcia rachunku bez wniesienia piewszej wpłaty pobierana jest opłata w wysokości 20 zł;

4) opłata nie jest pobierana w przypadku rachunku otwartego wyłącznie do obsługi lokaty inwestycyjnej,
5) opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej;

7) zasady wypłat:

- wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

- wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

a) do 29.08.2010r.KONTO WYJĄTKOWE H 2O

od każdego SMS

od każdego SMS

 0,50% min. 40,00 max. 250,00

50,00

75,00

150,00

300,00

15,00

100,00

5,00

15,00

 0,30%min. 50,00 max. 300,00

REALIZACJA OTRZYMANYCH Z BANKÓW KARAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH POLECEŃ WYPŁATY:

1) przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą przypadającą:

b) drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla pozostałych poleceń wypłaty,

3) przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą dnia bieżącego – tryb dostępny dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot 500.000 EUR i 500.000 USD złożonych do godziny granicznej, określonej w Komunikacie,

od każdej operacji
0,00

6) nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.;

- BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

50,00

 100,00 + koszty innych banków

15,00

10,00

50,00

20,00

a)  następnego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN,

2) przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą następnego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - nie dotyczy przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN

INNE OPŁATY

 40,00 + koszty banku zagranicznego

 0,25%min. 40,00 max. 250,00



PODROZDZIAŁ 1.4 INNE CZYNNOŚCI DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

1. WYCIĄGI

1.1 Sporządzenie wyciągu:

1.1.1 w wersji papierowej wysyłany na adres korespondencyjny raz w miesiącu

1.1.2 w wersji papierowej udostępniony do odbioru w oddziale raz w miesiącu

1.1.3 w wersji elektronicznej raz w miesiącu

1.2 Sporządzenie dodatkowego miesięcznego wyciągu papierowego (duplikatu wyciagu) dla klienta, który otrzymuje wyciągi w formie elektronicznej
od każdego dokumentu

2. ODPISY NA WNIOSEK KLIENTA1):

2.1 Obrotów na jednym rachunku bankowym:

2.1.1 za bieżący rok

2.1.2 za każdy poprzedni rok

2.2 Wyciągu z rachunku bankowego:

2.2.1 za bieżący rok

2.2.2 za każdy poprzedni rok

2.3 Pojedynczego dowodu do wyciągu:

2.3.1 za bieżący rok

2.3.2 za każdy poprzedni rok

3. ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

3.1 Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach w BOŚ S.A. lub o stanie środków na rachunku

3.2 Wydanie na życzenie klienta szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi

3.3 Wydanie na życzenie klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 

4. DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

4.1 Przyjęcie dyspozycji

4.2 Zmiana/odwołanie dyspozycji

5. BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU2):

5.1 Przyjęcie i realizacja dyspozycji 

5.2 Zmiana dyspozycji

5.3 Potwierdzenie dokonania blokady

6. DYSPOZYCJE DOTYCZĄCE BOŚ BANK24 TWOJE E-KONTO i TeleBOŚ

6.1 Odblokowanie usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto i TeleBOŚ:

6.1.1 przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłem  dostępu

6.1.2 za pośrednictwem Contact Center (także odblokowanie  SMSKod), w tym wydanie nowej koperty z hasłem  dostępu

6.1.4 za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto (dot. tylko usługi TeleBOŚ)

6.2 Wydanie tokena

6.2.1 pierwszego lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania

6.2.2 kolejnego (zgubienie, uszkodzenie z winy klienta)

6.3 Zastrzeżenie tokena

6.4 Zablokowanie usługi TeleBOŚ na wniosek Klienta (przez pracownika placówk, za pośrednictwem Contact Center,za pośrednictwem BOŚBank24 )

7. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE3)

7.1 Wypłaty z rachunków 4):

7.1.1  dokonanie wypłaty z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 5) od każdej operacji

7.1.2  nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej:

7.1.2.1 w PLN

7.1.2.2 w walutach wymienialnych

7.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki w BOŚ S.A. dokonywane przez inne osoby niż posiadacz / współposiadacz / pełnomocnik rachunku6): od każdej operacji

8. ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

8.1 Przelewy krajowe5):

8.1.1 wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): 

8.1.2 zewnętrzny (na rachunek w innym banku,)7)

8.1.3 realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

8.1.3.1 do kwoty poniżej 1 000 000 PLN

8.1.3.2 od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie)

9. POZOSTAŁE OPŁATY

9.1 Zmiana lub umocowanie nowych pełnomocników 8) od każdego dokumentu

9.2 Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny lub odwrotnie od każdej zmiany

9.3 Cesja praw do rachunków pod jednym numerem modulo od każdego rachunku

9.4 Dokonanie/odwołanie zastrzeżenia (rachunek, dokument) od każdej operacji

9.5 Obsługa posiadacza poza siedzibą placówki na wniosek klienta (nie dotyczy obsługi gotówkowej) 9) od każdego wyjazdu

9.6 Autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS od każdej operacji

9.7 Telefoniczne potwierdzenie salda:

9.7.1 jednorazowo od każdego potwierdzenia

9.7.2 miesięcznie miesięcznie

9.8 Telefoniczne powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego lub polecenia zapłaty w przypadku, gdy odmowa była 

uzasadniona od każdego powiadomienia

9.9 Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto od każdego powiadomienia

9.10 Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 

innych informacji stanowiących tajemnicę bankową 10) od każdej operacji
1) opłata nie jest pobierana jeśli w roku kalendarzowym, za który sporządzany jest odpis, jedyną operacją  na rachunku było dopisywanie odsetek;
2) nie dotyczy blokady na rachunku prowadzonym dla zabezpieczenia należności BOŚ S.A.;

8) opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy;
9) usługa oferowana wyłącznie posiadaczom EKOKONTA VIP

od kwoty

od każdej operacji

od każdej operacji

150,00

3) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych;
4) zasady wypłat:

d) wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie
5) nie dotyczy rachunków wymienionych w Dziale I w Rozdziale 1 w Podrozdziale 1.1 i 1.2; opłata dotyczy również przelewów z rachunku kredytowego z tytułu uruchomienia kredytu/pożyczki,

7) w przypadku przelewu środków (lokata i odsetki) z lokaty otwartej na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej Banku opłata nie jest pobierana

0,00

2,00

5,00

10,00

6) nie dotyczy: zobowiązań wobec BOŚ S.A.,  zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie umów zawartych z BOŚ  opłaty z tytułu zlecenia wyceny/inspekcji nieruchomości na podstawie umów S.A. opłaty z tytułu zlecenia wyceny/inspekcji nieruchomości na podstawie umów 

20,00

20,00

30,00

 0,10% min. 20,00 max 100,00

 0,10% min. 45,00 max 100,00

5,00

50,00

100,00

30,00

15,00

15,00

0,00

0,00

7,00

5,00

0,00

a) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

b) wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

c) wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

10) opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i  instytucji uprawnionych na podstawie art. 105  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach określonych w  art. 110 Ustawy; dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania oplaty od 

20,00

60,00

20,00

20,00

od każdego dokumentu

od każdego dokumentu

od każdego odblokowania

od każdego wydania

5,00

0,00

0,00

50,00

100,00

0,00

15,00

50,00

100,00

10,00

30,00

40,00

20,00

30,00

10,00

prowizja / opłata w PLN

od każdego dokumentu

od każdego dokumentu

od każdego dokumentu

od każdego dokumentu

0,00

Sposób pobierania

prowizji / opłaty

0,00

0,00

10,00

30,00

Rodzaj czynności



PODROZDZIAŁ 1.5. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI, ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Wydanie i użytkowanie karty kredytowej podstawowej lub dodatkowej dla posiadacza i współposiadacza EKOKONTA INTERNETOWEGO w pierwszym roku użytkowania karty.

Tygodniowe analizy rynkowe dotyczące rynku kapitałowego i finansowego (e-mail) dla posiadaczy EKOKONTA VIP oraz na życzenie posiadaczy EKOKONTA INTERNETOWEGO.

Wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu do TeleBOŚ/BOŚBank24 Twoje e-Konto.

Przyjęcie i realizacja blokady na rachunku bankowym dla zabezpieczenia należności BOŚ S.A.

RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej.

Sporządzenie i wysłanie posiadaczowi rachunku wypowiedzenia umowy rachunku.

Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i pieniężnego w Domu Maklerskim BOŚ S.A. dla klientów posiadających EKOKONTO VIP

Zindywiduowalizowana obsługa dla posiadaczy EKOKONTA VIP.

Realizacja przelewu lub wpłaty gotówkowej w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia umowy pożyczki do pożyczkobiorcy, poręczycieli lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki.


