TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych
DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY

ROZDZIAŁ 1. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE
LP

SPOSÓB POBIERANIA
PROWIZJI / OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

TRANSAKCJE W OBROCIE WTÓRNYM OBLIGACJAMI KOMUNALNYMI:

1.1

Podpisanie umowy ramowej dla zawierania transakcji obrotu obligacjami na rynku wtórnym

1.2
1.3

Realizacja zlecenia zakupu / sprzedaży obligacji
Potwierdzenie zawarcia transakcji

2.

jednorazowo

0,00

od każdej operacji

30,00
0,00

TRANSAKCJE NEGOCJOWANE Z DEPARTAMENTEM SKARBU:
Podpisanie Umowy w sprawie zawierania trasnsakcji FX Spot 1)

2.1

bez opłat

0,00

bez opłat

0,00

SPOSÓB POBIERANIA
PROWIZJI / OPŁATY

PROWIZJA / OPŁATA W PLN

2.2

1)

PROWIZJA / OPŁATA W PLN

Zawarcie transakcji FX SPOT
w przypadku udostepniania usługi przez Bank.

ROZDZIAŁ 2. GWARANCJE
LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji 1)

2.

Prowizja przygotowawcza

od kwoty przyznanej gwarancji

3.

Wystawienie promesy udzielenia gwarancji

od kwoty przyznanej gwarancji

4.

Udzielenie gwarancji własnej, podwyższenie, przedłużenie ważności gwarancji własnej

5.
6.

Inna zmiana warunków gwarancji własnej
Anulowanie gwarancji

7.

od kwoty gwarancji za każdy
rozpoczęty 3-miesięczny okres
ważności
od każdej zmiany
od każdej gwarancji

0,10%
min. 100,00 max. 500,00
min 1,00%
min. 200,00
0,20%
min. 100,00
0,50% - 2,00%
min. 150,00
100,00
100,00

Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia klienta w ramach obsługi gwarancji:
7.1
7.2
7.3

1)

od kwoty wnioskowanej
gwarancji

1.

do placówki BOŚ S.A.
bezpośrednio do klienta
bezpośrednio do kontrahenta klienta

od każdego dokumentu

0,00
10,00
20,00

w przypadku udzielenia gwarancji opłata zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej

ROZDZIAŁ 3. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

SPOSÓB POBIERANIA
PROWIZJI / OPŁATY

PROWIZJA / OPŁATA W PLN

od każdej operacji

1% kwoty min. 15,00
20,00

WPŁATY GOTÓWKOWE:
1.1
1.2

na rachunki w innych bankach
na rachunki w innych bankach w systemie SORBNET
DEPOZYT KLIENTA 2):

2.
2.1

Przyjęcie depozytu Klienta

2.2

Przechowywanie depozytu Klienta

od każdego depozytu
miesięcznie od każdego
depozytu

50,00 + VAT

Udostępnienie skrytek sejfowych
miesięcznie
rocznie

od każdej skrytki

40,00 + VAT 3)/ 65 ,00 zł + VAT 4)

3.2

Wydanie nowego klucza do skrytki w miejsce zgubionego przez klienta

od każdego klucza

3.3

Wydanie portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, worka
do monet, bezpiecznej koperty

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

20,00 + VAT

SKRYTKI SEJFOWE

3)

od każdego wydania

4)

250,00 + VAT / 650,00 + VAT
wg. Rzeczywistycz kosztów Banku
+ VAT
wg. Rzeczywistycz kosztów Banku
+ VAT

4.
4.1

POZOSTAŁE OPŁATY
5)

4.2

Połączenia SWIFT
Wymiana gotówki (z nominałów mniejszych na większe i odwrotnie) 6)

4.3

Udzielenie informacji handlowych dla banków krajowych i zagranicznych

4.6

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę lub
zaświadczenia o pokryciu dewizowym
Udzielenie informacji o kliencie Banku dla partnera handlowego lub firmy audytorskokonsultingowej (wyłącznie na podstawie zgody klienta)
Codzienne przekazywanie tabel kursowych

4.7

Przekazanie przesyłki kurierskiej na zlecenie klienta

4.4
4.5

od każdego połączenia
od wartości wymienianej
kwoty
od każdej informacji

30,00

od każdej informacji

50,00

od każdej informacji

100,00

miesięcznie

20,00

od każdej wysyłki

zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej

uzgodnione indywidualnie

uzgodnione indywidualnie + podatek
VAT, o ile usługa podlega
opodatkowaniu podatkiem VAT

Inne usługi bankowe nie wymienione w Taryfie 7)
4.8
1)

10,00
2,00 % min. 5,00

nie dotyczy:
a) zobowiązań wobec BOŚ S.A.,
b) zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,
c) opłaty z tytułu zlecenia wyceny/inspekcji nieruchomości na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,

2)

opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy do depozytu składane są papiery wartościowe emitowane przez BOŚ S.A.,

3)

stawka obowiązuje dla umów zawartych do 07.08.2018r.,

4)

stawka obowiązuje dla umów zawartych od 08.08.2018r.,
nie jest pobierana opłata za komunikaty SWIFT od polecenia wypłaty; za depeszę SWIFT pilną (urgent priority) pobierana jest dodatkowo jednorazowa opłata w wysokości 10,00 PLN,
6)
opłata nie dotyczy wymiany pojedynczych banknotów lub monet przez posiadaczy rachunków w BOŚ S.A.,
5)

7)

podatek VAT nie jest pobierany w przypadku, gdy świadczenie na rzecz klienta jest uwzględnione w umowie zawartej z klientem i wkalkulowane w cenę wynagrodzenia Banku za
prowadzenie rachunku bankowego.

