Zasady pobierania opłat i prowizji w BOŚ S.A.
§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 korporacji i finansów
publicznych.
§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.
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu dokonania operacji bankowej lub w terminie
określonym w umowie z klientem. Opłaty pobierane okresowo pobiera się za
okres, którego te opłaty dotyczą.
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.
§3
1. Jeżeli opłaty i prowizje naliczane w złotych płacone są w walucie wymienialnej, do
wyliczenia równowartości w złotych stosuje się następujące zasady:
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 złotych
(w tym kredytowego) - 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 złotych w wysokości
stanowiącej równowartość waluty obcej 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.
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