
Obowiązuje od 12 maja 2020

0,00 40,00 10,00 29,00 nie dotyczy nie dotyczy miesięcznie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 nie dotyczy nie dotyczy 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 nie dotyczy

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 nie dotyczy

25,00 25,00 10,00 0,00 nie dotyczy 25,00

Otwarcie automatycznej lokaty overnight 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

miesięcznie

jednorazowo

0,00 2) 0,00 2) 50,00 50,00 0,00 nie dotyczy jednorazowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

30,00

Wyciąg w formie elektronicznej w bankowości elektronicznej:

0,00

Zmiana Konta/taryfy w ramach Konta Elastycznego 2)

Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych.

Wyciągi w formie komunikatu MT 940 

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE i PAKIETY

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego dla nierezydenta w PLN i walutach wymienialnych

Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN i walutach wymienialnych 

KONTO 
WSPÓLNOTA

KONTO 
WSPÓLNOTA 

PLUS

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego dla rezydenta w PLN i walutach wymienialnych 

KONTO 
ELASTYCZNE  

TARYFA 
OSZCZĘDNA

KONTO 
ELASTYCZNE 

TARYFA 
OPTYMALNA

CZYNNOŚĆ

PAKIETY DLA WSPÓLNOT 
MIESZKANIOWYCH 

RACHUNKI BANKOWE i PAKIETY W PLN i WALUCIE - BIEŻĄCA OFERTA
prowizja w % / opłata w PLN

10,00

100,00

0,00

10,00Opłata za udostępnioną usługę automatyczna lokata overnight

Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN 

15,00

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

jednorazowo

OBSŁUGA PAKIETÓW 14,00

PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

3,00

0,00

dzienny/okresowy

Rachunek  
bieżący 

walutowy 
poza 

pakietem 1) 

0,00

WYCIĄGI BANKOWE BIEŻĄCE 

Wyciąg papierowy wysyłany pocztą lub odbierany w Oddziale Banku:

dzienny/okresowy/miesięczny

PAKIET DLA NGO

Rachunek  
pomocniczy

PAKIET DLA NGO

miesięczny (jeden w miesiącu)

Prowadzenie rachunku bieżącego w walutach wymienialnych

za każdy wyciąg

nie dotyczy

miesięcznie

każdy kolejny w miesiącu

ZMIANA PAKIETÓW

RACHUNKI VAT 

Wyciągi w formie elektronicznej do rachunków VAT prowadzonych do rachunku w PLN 100,00

0,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT                                                                                                                                                                             0,00
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jednorazowo

7,00 7,00 7,00 7,00 12,00 12,00 miesięcznie

Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji

Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 miesięcznie

od każdej operacji

jednorazowo za każdy token

od każdej operacji

jednorazowo

w okresie rozliczeniowym 4)

od każdego SMS

jednorazowo

w okresie rozliczeniowym 4)

od każdego SMS

miesięcznie

miesięcznie

zgodnie z cennikiem KIR S.A.

od każdej operacji

za każdą dyspozycję

miesięcznie

jednorazowo

od każdej operacji

Pakiet rozszerzony Firma / Pakiet rozszerzony Wspólnota

Opłata miesięczna uzależniona od deklarowanej przez Klienta w umowie liczby
komunikatów

20,00

od każdej operacji

KARTA DEBETOWA

    w bankomatach sieci EURONET w Oddziałach Banku

    w pozostałych bankomatach EURONET

Wymiana karty lub wydanie nowej w miejsce utraconej:

    z inicjatywy Banku

    na wniosek Klienta

Usługa ekspresowa wymiany karty (opłata dodatkowa)

Opłata za wydanie karty 

Opłata za użytkowanie karty 3)

Wypłata gotówki:

Opłata za PIN SMS

Opłata za PIN papierowy

    w pozostałych bankomatach i kasach w kraju

    w bankomatach i kasach za granicą

7,00

jednorazowo

Pakiety SMS 4)

Pakiet standardowy Firma / Pakiet standardowy Wspólnota

Odblokowanie użytkownika (dyspozycja klienta w formie papierowej)

Jednorazowa opłata wdrożeniowa

od każdej wymiany

jednorazowoZastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu

3,00

0,00

50,00

50,00

BOŚBank24

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej

0,00

Narzędzia autoryzacyjne:

120 0,00

5,00

5,00

Korzystanie z pakietu 8,50

iBOSS24

0,30Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu ( limit bezpłatnych SMS 40 szt.)

Korzystanie z usług bankowości elektronicznej 

Odblokowanie dostępu do BOŚBank24

Udostępnienie pakietu

Autoryzacja mobilna

0,00    koperta z hasłem  (autoryzacja zleceń kodem SMS) SMSKod

0,30

Udostępnienie pakietu

0,00

0,00

Korzystanie z pakietu

Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu( limit bezpłatnych SMS 20 szt.)

Realizacja dyspozycji związanych z modyfikacją systemu bankowości elektronicznej złożonych 
papierowo (gdy dostępna jest elektroniczna wersja dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej), z 
wyłączeniem odblokowania użykownika

50,00

Narzędzia autoryzacyjne:

certyfikat  oraz urzadzenie do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Korzystanie z usług bankowości elektronicznej: 

70,00

miesięczna opłata abonamentowa do 2 użytkowników 19)

miesięczna opłata abonamentowa powyżej 2 użytkowników 19)

20,00

Realizacja funkcji administracyjnych Klienta przez pracownika Banku:

    nadanie uprawnień Użytkownikom 50,00

50,00

4,00%

3,00% min. 10,00

3,00% min. 10,00

3,00% min. 10,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

za każdą dyspozycję

Usługa BOŚ Connect:

indywidualnie

Opłata za inne czynności nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji indywidualnie

Opłaty wspólne dla bankowości elektronicznej BOŚBank24 i iBOSS24

50,00

indywidualnie

    parametryzacja powiadomień SMS i e-mail

Strona 2KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne



0,00 - pierwsza 
wpłata w 

miesiącu, 0,50% 
min. 10,00 
kolejne w 
miesiącu

0,00 - dziesięć 
pierwszych wpłat 

w miesiącu, 
0,50% min. 

10,00 kolejne w 
miesiącu

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 10,00

nie dotyczy nie dotyczy 3,00 3,00 nie dotyczy nie dotyczy

0,00 - pierwsza 
wypłata w 

miesiącu 18), 
0,50% min. 10,00 
kolejna wypłata w 

miesiącu

0,00 - dziesięć 
pierwszych 

wypłat w 

miesiącu 18), 
0,50% min. 

10,00 kolejna 
wypłata w 
miesiącu

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 
10,00

0,50% min. 10,00

od każdej operacji

od każdej operacji

 0,00 - 5 
pierwszych 

przelewów w m-
cu, 1,50 przelewy 

kolejne w 

miesiącu 18)

0,00 - 100 
pierwszych 

przelewów w m-
cu, 1,00 

przelewy kolejne 

w miesiącu 18)

0,85 0,65 2,00 2,00 od każdej operacji

0,00 0,00 0,85 0,65 2,00 2,00 od każdej operacji

10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

0,50% min. 10,00

Przelewy w PLN dokonywane przez bankowość elektroniczną:

0,50% min. 12,00

Wypłaty w PLN i walutach wymienialnych kwot wymagających awizowania 8) 9)

    zlecenie od 1 000 000,00 PLN (włącznie)

Wypłaty dokonane w formie zamkniętej w walutach wymienialnych 6)

0,6% min. 10,00

Wpłaty dokonane w formie zamkniętej w PLN 5) 6)

Wpłaty dokonane w formie otwartej w PLN:

1 % min. 10,00 max 500,00

      na rachunek w BOŚ S.A.5) 0,00 (wpłata w banknotach i 
do 50 sztuk bilonu)

nie dotyczy

Wpłata w stanie nieuporządkowanym 0,30% min. 30,00

0,40% min. 10,00

10% min. 50,00

 Wpłaty dokonane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek
 wspólnoty w BOŚ S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)

Wpłata bilonu w PLN powyżej 50 sztuk 7)

ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

Wypłaty gotówkowe 5)

0,00

PRZELEWY KRAJOWE 10), 11)    

od każdej operacji

Wypłaty dokonane w formie zamkniętej w PLN 6) 0,40% min. 10,00

0,50% min. 12,00

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, w tym w Mechanizmie podzielonej płatności (jeśli dotyczy)

Niepodjęcie kwoty awizowanej wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym
z Bankiem 

1% min.10,00

Wypłaty w PLN w formie otwartej nie wymagające awizowania

Wypłaty w formie otwartej w walutach wymienialnych nie wymagające awizowania 

Wpłaty dokonane w formie zamkniętej w walutach wymienialnych 5) 6)

    pomiędzy rachunkami w Banku

0,60% min. 10,00

Wpłaty dokonane w formie otwartej w walutach wymienialnych 5)

Wpłaty gotówkowe:

      na rachunek w innym Banku

od każdej operacji
30,00

Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET 
(nie dotyczy przelewów na rachunki ZUS i US)

    na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego 

16,00

0,00

Przelewy w PLN zlecane w Oddziale Banku
(z wyłączeniem SORBNET) 

    przelewy Elixir do innych Banków (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US
    oraz przelewów SORBNET)

0,50

0,50

przelewy natychmiastowe Express Elixir 20)

    zlecenie poniżej 1 000 000,00 PLN 35,00

od każdej operacji
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jednorazowo

jednorazowo

od każdej operacji

0,00 jednorazowo

0,10 od każdej operacji

 0,00 - 5 
pierwszych 

przelewów w m-
cu, 1,50 przelewy 

kolejne w 

miesiącu 18)

0,00 - 100 
pierwszych 

przelewów w m-
cu, 1,00 

przelewy kolejne 

w miesiącu 18)

0,85 0,65 2,00 2,00

75,00

150,00

300,00

Złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku

POLECENIE ZAPŁATY (prowizje pobierane od odbiorcy)

5,00

MASOWE PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE (MPP)

OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM - prowizja w % / opłata w PLN  

REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY ZA GRANICĘ I DO INNYCH BANKÓW KRAJOWYCH 11)

Za pośrednictwem systemu SWIFT :

STAŁE ZLECENIA

Przelewy zlecane w formie komunikatu MT101 "prośba o transfer"

    zlecanie za pośrednictwem systemu ELIXIR

    zlecanie za pośrednictwem systemu SORBNET zlecenie od 1 000 000,00 PLN
    (włącznie)

10,00

5,00

2,00

Realizacja zlecenia złożonego w Oddziale

jednorazowo

Wdrożenie/udostępnienie usługi polecenia zapłaty dla odbiorcy 200,00

Złożenie polecenia zapłaty w rachunku odbiorcy za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Opłata za dystrybucję zgody/cofnięcia zgody na obciążenie rachunku płatnika na zlecenie odbiorcy, 
który podpisał umowę z BOŚ S.A.

7,00

50,00

3,00

Udostępnienie usługi MPP 100,00 100,00

Realizacja płatności przychodzących na rachunek obsługujący MPP indywidualnie indywidualnie

    w trybie normalnym 12) 0,25 min. 50,00 max. 250,00

w trybie expressowym (dodatkowa opłata)14):

od każdej operacjiZłożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 0,00

1,50

od każdej operacji

3,00Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty płatnika

Realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej

5,00

Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 5,00

Realizacja polecenia zapłaty w rachunku płatnika

2,00

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

POLECENIE ZAPŁATY (prowizje pobierane od dłużnika-płatnika)

Przyjęcie/cofnięcie/zmiana zgody do obciążenia rachunku płatnika

Przelewy SEPA w EUR w trybie normalnym dokonany na rachunki do innych banków 
dokonywane przez bankowość elektroniczną

Przelew TARGET2 ( w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2) - 
realizacja przelewu za granicę i do innych banków 

    Niestandardowa obsługa przelewów w trybie ekspresowym w drodze

    indywidualnych uzgodnień 15)

    przelew powyżej kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD

    przelew do kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD (włącznie)

od każdej operacji

    w trybie pilnym (dodatkowa opłata)13)

0,50

Przelewy SEPA w EUR w trybie normalnym dokonany na rachunki do innych Banków złożone 
w oddziale

16,00

zlecenie od 250 000,00 EUR (włącznie)

zlecenie do 250 000,00 EUR 30,00

15,00

KONTO 
ELASTYCZNE  

TARYFA 
OSZCZĘDNA

KONTO 
ELASTYCZNE 

TARYFA 
OPTYMALNA

KONTO 
WSPÓLNOTA

KONTO 
WSPÓLNOTA 

PLUS
PAKIET DLA NGO

Rachunek  
bieżący 

walutowy 
poza 

pakietem 2) 

Rachunek 
pomocniczy

od każdej operacji

    zlecanie za pośrednictwem systemu SORBNET zlecenie poniżej 1 000 000,00
    PLN 

35,00

30,00
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1) Od 20.01.2016 r. rachunek bieżący w PLN dostępny jest wyłącznie w ramach Pakietów/Kont

2) Zmiana taryfy w ramach Konta Elastycznego możliwa jest jeden raz w danym miesiącu

3) Opłaty nie pobiera się jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych kartą debetową w danym miesiącu wynosi min. 500 PLN 

4) SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych:

 - cykliczna informacja o saldzie

 - status przelewu 

 - powiadomienie o realizacji przelewu

 - informacja o odrzuceniu przelewu

 - informacja o debecie na rachunku

 - zmiana salda rachunku

W bankowości BOŚBank 24 Twoje e-Konto opłaty nie pobiera się za SMS wysłane z informacją o udanym/nieudanym logowaniu

Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego

5) Opłaty nie pobiera się w przypadku wpłat/wypłat  na/z  rachunki(u)  lokat terminowych oraz spłat zobowiązań wobec BOŚ S.A. za wyjątkiem wpłat na rachunek bieżący, które nie kończą zobowiązań Klienta

6) W przypadku wpłat/wypłat rozliczanych progowo lub ryczałtowo prowizja ustalana jest indywidualnie. 

W przypadku wpłat wpłacanych do/wypłat dostarczanych z liczarni Podwykonawcy Banku oraz wpłat zamkniętych do Urzędu Pocztowego prowizja wynosi: 

0,35 %  min. 10 PLN od wpłacanej/wypłacanej kwoty w PLN

0,45 %  min. 12 PLN od wpłacanej/wypłacanej kwoty w walutach wymienialnych

7) Dotyczy wpłat bilonu powyżej 50 sztuk dokonanych w ciągu dnia. BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych 

8)

9) Nie dotyczy wypłat w PLN z konta elastycznego w ramach liczby bezpłatnych wypłat

10) Oplaty nie pobiera się w przypadku przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami Klienta 

11) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewu środków z lokaty terminowej (przelewy krajowe i dewizowe)

12) Dotyczy również przelewów zleconych w formie komunikatów MT101 (prośba o transfer)

13) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN

14) Tryb dostępny dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot 500.000 EUR i 500.000 USD złożonych do godziny granicznej dla przelewów w trybie ekspresowym

15) Dotyczy przelewów niespełniających warunków określonych w przypisie powyżej

16) Opłaty nie pobiera się za przelewy z tytułu spłaty kredytu / pożyczki w BOŚ S.A. oraz na lokatę terminową

17) Opłaty za zwrot nie pobiera się w przypadku przelewów wspólnotowych 

18) Dotyczy operacji zlecanych z rachunku bieżącego podstawowego w ramach Konta Elastycznego (nie dotyczy kont/pakietów wycofanych z oferty)

19) Stawka obowiązuje od 01.01.2020 r.

20) Dostępne w Banku od dnia, o którym Bank poinformuje odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku w zakładce Aktualności oraz w Placówkach Banku

Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych uwarunkowanych poleceń wypłaty na 
rzecz Klientów posiadających rachunki w BOŚ S.A.

Realizacja uwarunkowanych poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych   indywidualnie

REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY OTRZYMANYCH Z BANKÓW
 KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH 

Opłata za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR dotyczy SWIFT i TARGET 2 (opłata dodatkowa)

z systemów SWIFT  (w tym przelewów wspólnotowych)16)

Awizowaniu podlegają dzienne wypłaty na kwoty przekraczające 20 000 PLN oraz bilon w PLN powyżej 50 sztuk. 
W pozostałych walutach  awizowanie wymagane jest w każdym przypadku bez względu na kwotę wypłaty. 
Awizowanie wypłat gotówkowych dokonywane jest:
- do godziny 11:00 na dzień roboczy przed wypłatą dla walut: PLN i EUR
- do godziny 11:00 na dwa dn robocze przed wypłatą dla walut: USD, GBP, CHF
- do godziny 11:00 na cztery dni robocze przed wypłatą dla waluty SEK
Decyzja o realizacji nieawizowanej wypłaty  w kwocie przekraczającej próg awizowania jest podejmowana przez Oddział.

Opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej (opłata dodatkowa)

Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN lub brak kodu SWIFT  Banku 
odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty kierowanym do kraju EOG

Zmiany poleceń wypłaty: zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty 17)

50,00

przelewów SEPA i TARGET 2

100,00 + koszt innego Banku

INNE CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

Koszty NSTP BOŚ S.A. (koszty za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN 
uniemożliwiających automatyczne przekazywanie i rozliczanie przelewów), pobierane od Banków 
krajowych i zagranicznych od otrzymanych poleceń wypłaty (dotyczy tylko przelewów z krajów EOG)

Poszukiwanie na wniosek Klienta BOŚ S.A. polecenia wypłaty na jego rzecz 40,00 + koszt innego Banku

50,00

0,25 min. 50,00 max 250,00
od każdej operacji

0,00

od każdej operacji

150,00

indywidualnie

20,00
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