Obowiązuje od 15.12.2019

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
1)

Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw , wspólnot mieszkaniowych, organizacji
pozarządowych i AGRO.

DZIAŁ VI. ZLECENIA RÓŻNE
prowizja w % / opłata w PLN
pobierana jednorazowo
od każdej operacji

ZLECENIA RÓŻNE
Sporządzenie na wniosek Klienta aneksu do umowy rachunku bankowego/pakietu

2)

100,00

Zastrzeżenie i odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości

50,00

Zmiana karty wzoru podpisów

20,00

Potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom BOŚ S.A., zgodnie z kartą wzorów podpisów

20,00

Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta

50,00

Telefoniczne powiadomienie o transakcji/odmowie wykonania transakcji

5,00
10,00

Opłata za obsługę Wniosku Klienta o odwołanie zrealizowanego zlecenia płatniczego

indywidualnie +VAT (o ile usługa podlega opodatkowaniem
podatkiem VAT)

Inne usługi bankowe niewymienione w Taryfie
CZEKI GOTÓWKOWE
Wydanie blankietów czekowych (za każdy czek)

5,00

Potwierdzenie czeku

20,00

Zastrzeżenie blankietów czekowych

50,00

WYMIANA GOTÓWKI
1% min. 10,00

Wymiana gotówki - wymiana nominałów PLN na inne nominały PLN
PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU VAT

30,00

Przeksięgowanie środków na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego
WYCIĄGI ARCHIWALNE I ODPISY
Wydanie wyciągu historycznego do jednego rachunku:

10,00

za miesiąc

50,00

za bieżący rok

100,00 za każdy rok max. 500,00

za każdy poprzedni rok
Wydanie kopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) w tym: umowy rachunku, umowy kredytu, umowy karty (za każdy dokument)

100,00

Wydanie kopii potwierdzenia realizacji transakcji

20,00
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ZAŚWIADCZENIA I OPINIE BANKOWE
200,00

Wystawienie Klientowi opinii dotyczącej współpracy z Bankiem w zakresie produktów depozytowych
Udzielenie informacji o Kliencie dla partnera handlowego, firmy audytorsko-consultingowej, innego Banku - wyłącznie za zgodą Klienta

3)

Wystawienie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, kredytach, kartach kredytowych i/lub o stanie środków na rachunkach

300,00
150,00

Wystawienie innego (niestandardowego) zaświadczenia

200,00

Opłata za wystawienie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej

300,00

DEPOZYTY BANKOWE

4)

/SKRYTKI SEJFOWE/ WPŁATY ZAMKNIĘTE
50 (+VAT)

Przyjęcie depozytu (od depozytu)

25,00 (+VAT)

Przechowywanie depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc)
Udostępnienie skrytek sejfowych:
miesięcznie

40,00 (+VAT)

rocznie

250,00 (+VAT)
wg kosztów rzeczywistych

Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety

30,00 +VAT

Wydanie klucza lub karty do skrytki, sejfu, wrzutni

dwukrotność kosztów Banku + VAT

Wydanie nowego klucza lub karty do skrytki, sejfu, wrzutni w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
PEŁNOMOCNICTWA
Przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu bankowi do dysponowania środkami na rachunku w BOŚ S.A. z tytułu kredytu udzielonego Klientowi przez inny bank

50,00

BLOKADY ŚRODKÓW
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z innymi bankami i instytucjami

150,00

ZAJĘCIA EGZEKUCYJNE
Obsługa zajęcia egzekucyjnego z rachunku bieżącego

5)

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

Przelew do organu egzekucyjnego na realizację zajęcia

20,00

RESTRUKTURYZACJA/WIDYKACJA
0,2%-5,00% min. 100,00

Przygotowanie Umowy ugody bankowej
Przejęcie długu

6)

0-1000,00

OPŁATY POCZTOWE
Usługi kurierskie

wg kosztów rzeczywistych

Opłaty pocztowe
1) W tym dla Rolników- osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.
2) Nie dotyczy aneksów związanych z przyznaniem/odnowieniem i zmianą wysokości limitu overdraft.

3) 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.,(dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków wyłącznie na zasadach wzajemności).
4) Nie pobiera się podatku VAT, gdy usługa jest uwzględniona i wkalkulowana w cenę wynagrodzenia za prowadzenie rachunku bankowego.
5) 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. Wierzytelności banku z tytułu opłat i prowizji powstałe po zajęciu rachunku bankowego mogą być realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę.
6) Opłata dotyczy przejęcia długu Klienta przez inny podmiot.
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