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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 
 

§ 1 

Przez użyte w niniejszych Zasadach określenia rozumie się: 

1) Bank / BOŚ S.A. – Bank Ochrony Środowiska S.A., 

2) Taryfa – Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie 
krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych oraz Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony 
Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, 
wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. 

§ 2 

1. Placówki Banku / komórki organizacyjne Centrali pobierają opłaty i prowizje bankowe za zlecone usługi 
według zasad i stawek określonych w Taryfie.  

2. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z 
zastrzeżeniem ust. 8. 

3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu dokonania operacji bankowej lub w terminie określonym w umowie z 
klientem. Opłaty pobierane okresowo pobiera się z góry za okres, którego te opłaty dotyczą, z wyłączeniem 
tych opłat wyszczególnionych w Taryfie, które pobierane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

4. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba, że strony umówiły się inaczej. 

5. Opłaty i prowizje na rzecz banków krajowych i zagranicznych pośredniczących w wykonywaniu zlecenia 
obciążają klienta, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tych bankach lub wynikającymi z odrębnie 
zawartych umów. 

6. Opłaty i prowizje mogą być uiszczane przez klientów gotówką lub pobierane z rachunków prowadzonych w 
BOŚ S.A. wskazanych przez klientów, zgodnie z zasadami określonymi w § 3. 

7. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku na zasadach 
matematycznych.  

8. Opłaty za prowadzenie rachunków o charakterze bieżącym, opłaty za użytkowanie karty i inne opłaty 
związane ze świadczeniem usług płatniczych pobierane okresowo, jeśli są pobierane z góry, w przypadku 
rozwiązania umowy podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 

9. W przypadku instrumentów finansowych objętych wymogami MiFID opłaty i koszty, w tym marże 
wbudowane w produkt, ustala się w taki sposób, aby: 

1) były zgodne z celami, potrzebami i charakterystykami grup docelowych; 

2) koszty danego produktu nie przewyższały spodziewanych przychodów dla klienta. 

10. W przypadku instrumentów finansowych, objętych wymogami MiFID, oferowanych przez DSK, wysokość 
maksymalnej marży wbudowanej w produkt określa się w opisach konkretnych produktów, oferowanych 
przez Bank oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). 

11. W przypadku instrumentów finansowych, objętych wymogami MiFID, oferowanych przez Bank na podstawie 
umów zawartych z podmiotami trzecimi, w tym DM BOŚ S.A., informacja o wysokości kosztów i opłat 
podawana jest w dokumencie, zawierającym kluczowe informacje (KID). 

§ 3 

1. Jeżeli opłaty i prowizje naliczone w złotych płacone są w walucie wymienialnej, do wyliczenia równowartości 
w złotych stosuje się następujące zasady: 
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1) w przypadku regulowania opłat i prowizji bezpośrednio z rachunku walutowego (w tym kredytowego) -  
stosuje się kurs kupna dewiz obowiązujący w Banku w dniu realizacji operacji według „Tabeli kursów 
walut BOŚ S.A.”, 

2) w przypadku regulowania opłat i prowizji gotówką - stosuje się kurs kupna pieniędzy obowiązujący w 
Banku w dniu realizacji operacji według „Tabeli kursów walut BOŚ S.A.”. 

2. Jeżeli opłaty i prowizje naliczone w walucie płacone są w złotych, do wyliczenia równowartości w walucie 
stosuje się następujące zasady: 

1) w przypadku regulowania opłat i prowizji bezpośrednio z rachunku w PLN - stosuje się kurs sprzedaży 
dewiz obowiązujący w Banku w dniu realizacji operacji według „Tabeli kursów walut BOŚ S.A.”, 

2) w przypadku regulowania opłat i prowizji gotówką - stosuje się kurs sprzedaży pieniędzy obowiązujący w 
Banku w dniu realizacji operacji według „Tabeli kursów walut BOŚ S.A.”. 

3. Za dzień realizacji operacji, o którym mowa w ust.1 i 2 rozumie się: 

1) dzień pobrania opłaty lub prowizji, 

2) dzień powstania zaległości z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji. 

§ 4 

1. W przypadku zleceń, o których mowa w Taryfie, zawierających braki lub błędy popełnione przez klienta, 
konsekwencje opóźnień i zmian kursów walut obciążają klienta. 

2. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności, niż wymienione w Taryfie, przy czym zastrzega 
sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 

§ 5 

1. Bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w bilonie walut obcych. 

2. Wpłaty i wypłaty bilonu walut obcych dokonywane są w równowartości PLN przeliczonej po kursie średnim 
NBP, zawartym w „Tabeli kursów walut BOŚ S.A.”, obowiązującej w Banku w dniu wpłaty / wypłaty. 

3. Bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz organizacji i instytucji 
charytatywnych oraz organizacji pożytku publicznego. 


