
DZIAŁ IV. GWARANCJE I OPERACJE DOKUMENTOWE

GWARANCJE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji /poręczenia  (od kwoty wnioskowanej gwarancji /poręczenia)
1)

Prowizja przygotowawcza  (od kwoty przyznanej gwarancji / poręczenia)

Wystawienie promesy udzielania gwarancji

Prowizja za korzystanie z gwarancji/poręczenia (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności)

Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących:

przedłużenia okresu gwarancji/poręczenia (od kwoty gwarancji/poręczenia)

podwyższenia kwoty gwarancji (od kwoty podwyższenia)

inna zmiana warunków gwarancji własnej

Anulowanie gwarancji 

Awizowanie beneficjentowi treści gwarancji obcej 

Awizowanie beneficjentowi zmiany gwarancji obcej (np. podwyższenie gwarancji, przedłużenie terminu ważności) 

Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności) 

Sprawdzenie roszczenia z warunkami gwarancji obcej i wysyłka roszczenia (od kwoty roszczenia)

INKASO DOKUMENTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Inkaso dokumentowe w eksporcie – od  zainkasowanej kwoty

Wysłanie dokumentów handlowych, weksli do inkasa

Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub akcept traty – od zainkasowanej kwoty lub zaakceptowanej traty

Powiadomienie o wpływie dokumentów/weksli do inkasa

Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych lub dokumentów, za które nastąpiła częściowa zapłata

Zmiana instrukcji inkasa

Monit dotyczący wykupienia dokumentów inkasowych

Przedstawienie weksla do protestu - od jednego weksla

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych lub ubezpieczeniowych adresowanych na bank

prowizja w % / opłata w PLN  

pobierana jednorazowo

od każdej operacji

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

pozarządowych.

0,10% min. 100,00 max. 500,00

1,00% min.200,00 max. 500,00

0,20% min.100,00  

0,50%-2% min.150,00 

1,00% min.100,00 

1,00% min.100,00

min.100

100,00

0,10% min. 100,00 max. 500,00

100,00

indywidualnie

0,20% min.100,00

200,00 + opłaty notarialne

100,00

0,25% min. 50,00 max . 250,00

100,00 + koszt kurierski

0,25% min. 50,00 max . 250,00

75,00

100,00

50,00

20,00
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AKREDYTYWA DOKUMENTOWA DLA  KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

AKREDYTYWA WŁASNA

Sprawdzenie dokumentów lub wypłata z akredytywy własnej od kwoty prezentowanych dokumentów (od każdej prezentacji)

Odroczenie płatności w ramach otwartej akredytywy własnej (za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia)

Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizję pobiera się zawsze od beneficjenta)

Anulowanie akredytywy własnej lub spisanie niewykorzystanego salda (w całości lub części) akredytywy 
2)

AKREDYTYWA OBCA

Awizowanie beneficjentowi treści otwarcia, podwyższenia, przedłużenia terminu ważności akredytywy obcej:

bez dodania potwierdzenia (od kwoty akredytywy za cały okres jej ważności)

z dodaniem potwierdzenia (od kwoty  akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności)

Sprawdzenie dokumentów lub wypłata z akredytywy obcej od kwoty prezentowanych dokumentów (od każdej prezentacji)

Odroczenie płatności w ramach akredytywy obcej (opłata jednorazowa)

Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy obcej

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych adresowanych na bank

1) W przypadku udzielenia gwarancji/poręczenia, prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji za wystawienie gwarancji/poręczenia

2) W przypadku, gdy równowartość złotowa niewykorzystanego salda akredytywy jest niższa lub równa 200,00 PLN, prowizji nie pobiera się

Inna zmiana warunków akredytywy obcej, w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który prowizję już pobrano

100,00

Otwarcie akredytywy (prowizja pobierana od kwoty akredytywy) za pierwszy 3-miesięczny okres ważności

Inna zmiana warunków akredytywy własnej, w tym również przedłużenie terminu jej  ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który prowizję już pobrano

0,10% min. 200,00 max. 500,00

0,25% min. 200,00 

150,00

0,20% min. 100,00 

100,00

200,00

Korzystanie z akredytywy (prowizja pobierana od salda akredytywy) za każdy kolejny 3-miesięczny okres ważności

Przedłużenie ważności akredytywy (prowizja pobierana od salda akredytywy)

Podwyższenie kwoty akredytywy (prowizja pobierana od kwoty podwyższenia)

0,20% min. 200,00 

100,00

100,00

100,00

0,20% min. 150,00 

200,00
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