CZĘŚĆ E. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
Prowizja w %
Opłata w PLN

Rodzaj czynności

Lp.
Wydanie na życzenie Klienta:
1)

duplikatu wyciągu z rachunku bankowego (za każdą stronę):

2)

odpisów/kopii innych dokumentów np.: umowy rachunku

50,00 za sztukę

3)

kopii umowy o kredyt / pożyczkę potwierdzonej za zgodność oryginałem

100,00 za sztukę

4)

opinii bankowej

min. 200,00

5)

zaświadczenia dot. produktów i usług Banku, z których korzysta Klient

min. 150,00

6)

Wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego
kredytu / pożyczki)

15,00

1.

min. 0,5%, nie mniej niż 500,00

2.

Udzielenie informacji o kliencie Banku dla partnera handlowego, firmy audytorsko – konsultingowej, innego banku
krajowego i zagranicznego (wyłącznie na podstawie zgody klienta)

3.

Zmiana karty wzorów podpisów

50,00

4.

Potwierdzenie autentyczności podpisów klientom BOŚ S.A. zgodnie z kartą wzorów podpisów

50,00

5.

Dokonanie i odwołanie zastrzeżenia: blankietów czekowych, dokumentów tożsamości

50,00

6.

Przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu Bankowi do dysponowania środkami na rachunku w BOŚ S.A., w
związku z ubieganiem się o kredyt przez klienta BOŚ S.A. w innym banku

50,00

7.

Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego 1)

100,00

8.

Przeksięgowanie środków z rachunku VAT na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

30,00

9.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę

10.

Inne usługi bankowe niewymienione w Taryfie 5)

300,00 (+ VAT)

50,00
negocjowana

Zajęcia egzekucyjne

1)

Obsługa zajęcia egzekucyjnego z rachunku bankowego 2)

2)

Przelew do organu egzekucyjnego na realizację zajęcia

1% zajętej kwoty
min. 30,00
max. 500,00

11.

20,00

12.

Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach oraz
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych informacji stanowiących tajemnicę bankową 3)

150,00 (+ VAT)

13.

Przyjęcie depozytu klienta (od każdego depozytu) 4)

10,00 (+ VAT)

14.

Przechowywanie depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 4)

25,00 (+ VAT)
PRZYPISY

1)

Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku

2)

1) wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, z którego prowadzona jest egzekucja, mogą być
potrącone z zajętego rachunku wówczas, gdy wierzytelności Banku powstały przed dokonaniem zajęcia lub gdy stały się wymagalne przezd zajęciem,
2) wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji powstałe po zajęciu rachunku bankowego mogą być realizowane z wolnych środków ponad zajętą
kwotę.

3)

1) 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
2) dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków wyłącznie na zasadach wzajemności.

4)

Nie pobiera się opłat w przypadku, gdy do depozytu składane są papiery wartościowe emitowane przez BOŚ S.A.

5)

1) Pobiera się podatek VAT, o ile usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
2) Nie pobiera się podatku VAT w przypadku, gdy świadczenie na rzecz klienta jest uwzględnione w umowie zawartej z klientem i wkalkulowane w

