Dokument dotyczący opłat

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nazwa rachunku: Konto bez kantów z kartą debetową,
Konto START, Konto „07”,
KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług START,
.KONTO WYJĄTKOWE "07", KONTO WYJĄTKOWE,
e-KONTO WYJĄTKOWE PLUS,
EKOKONTO, EKOKONTO PLUS (dla umów zawartych
10.05.2009)
Data: 15.01.2021 r.

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z najbardziej
reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu
porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w Taryfie Opłat I Prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności
bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych oraz
w Regulaminie.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego
Usługa bankowości elektronicznej

14,50 zł
miesięcznie

Usługa bankowości telefonicznej

0 zł
0 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu wewnętrznego składane za pośrednictwem:
Usługi bankowości elektronicznej [Usługi BOŚBank24]
w placówce

od każdej operacji

Usługi bankowości telefonicznej [Usługi TeleBOŚ]
Polecenie przelewu zewnętrznego składane za pośrednictwem:

0 zł
6 zł
3 zł

Usługi bankowości elektronicznej [Usługi BOŚBank24]
Usługi bankowości elektronicznej [Usługi BOŚBank24]
Express Elixir

0,00/ 0,10 1) zł
od każdej operacji

5 zł

składany w placówce

8 zł

Usługi bankowości telefonicznej [Usługi TeleBOŚ]

5 zł

Polecenie przelewu w systemie SORBNET:
w placówce oraz za pośrednictwem Usługi
BOŚBank24 do kwoty poniżej 1 000 000 PLN
w placówce oraz za pośrednictwem Usługi
BOŚBank24 od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie)]
Zlecenie stałe - realizacja (w tym do US i ZUS)

od każdej operacji

36 zł
18 zł

od każdej operacji

Polecenie zapłaty - realizacja

0 zł
0 zł

Polecenie Przelewu SEPA
składane za pośrednictwem Usługi BOŚBank24
od każdej operacji
zlecone w placówce

0 zł
8 zł

Polecenie przelewu w systemie TARGET2:
w placówce oraz za pośrednictwem Usługi
BOŚBank24 do kwoty poniżej 250 000 EUR
w placówce oraz za pośrednictwem Usługi
BOŚBank24 do kwoty od kwoty 250 000 EUR
(włącznie)

36 zł
od każdej operacji

18 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej:
0,50% min.40 zł max
250zł

za pośrednictwem systemu SWIFT w trybie normalnym
za pośrednictwem systemu SWIFT w trybie pilnym
(dodatkowa opłata)

za pośrednictwem systemu SWIFT w trybie
ekspresowym (dodatkowa opłata)

50 zł

od każdej operacji

przelew do kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD (włącznie)

75 zł

przelew powyżej kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD
(włącznie)

150 zł

dodatkowa opłata za przelew złożony w formie
papierowej

15 zł

Karty i gotówka
wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza /
współposiadacza / pełnomocnika rachunku

od każdej operacji

0 zł

wpłaty gotówkowe na rachunki w BOŚ S.A.
dokonywane przez inne osoby niż posiadacz /
współposiadacz / pełnomocnik rachunku
Wypłata gotówki z kasy BOŚ S.A. (bez użycia karty)

5 zł
od każdej operacji

0 zł

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej:
w kraju bankomaty Euronet

0/ 2,50 zł 2)

w kraju pozostałe bankomaty

6 zł

z kasy innych instytucji
za granicą z bankomatów poza terytorium państw
członkowskich

6 zł
od każdej operacji
0 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych

0 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

obsługa karty debetowej

miesięcznie

Wydanie karty płatniczej
jednorazowo
opłata za wydanie Karty Foto

6 zł
0 zł
10 zł

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

prowizja przygotowawcza za przyznanie pożyczki

od kwoty pożyczki

2,00% / 5,00%
min.50,00"
2,00% / 5,00%
min.50,00"

prolongata pożyczki bez Aneksu
prolongata Aneks do Umowy

od kwoty
prolongowanej

2,00% / 5,00%
min.50,00"

Aneks do Umowy o podwyższenie limitu

od kwoty
podwyższenia

2,00% / 5,00%
min.50,00"

Aneks do Umowy, zmiany pozostałych warunków
umowy na wniosek pożyczkobiorcy

od każdego aneksu
50 zł

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia transakcji [Wyciągi]
w wersji papierowej wysyłany na adres
korespondencyjny
w wersji papierowej udostępniony
do odbioru w oddziale

0 zł
raz w miesiącu

w wersji elektronicznej
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

0 zł
0 zł

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

od każdego
dokumentu

50 zł

Pakiet usług
Powiadamianie SMS
pakiet bezpłatny korzystanie

1)

2)

w okresie
rozliczeniowym, 30
dni

prowizja nie jest pobierana w przypadku udzielenia przez Klienta zgody na wysyłanie zmian
regulacj elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie
stosowanym formacie zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem
technologii spełniającej cechy trwałego nośnika;
opłata pobierana jest każdorazowo, jeżeli kwota wypłaty w bankomacie jest niższa niż 100 zł,
opłata nie jest pobierana jeżeli kwota wypłaty w bankomacie jest równa lub wyższa od 100 zł.

0 zł

