
Prowizja w %

Opłata w PLN

miesięcznie

a) wersja standard – z wyłączeniem korzystania z systemu BOSCOM2), w tym 29,00

-

-

-

-

b) wersja podstawowa - z wykorzystaniem systemu BOSCOM2), w tym 59,00

-

-

-

-

- korzystanie z systemu BOSCOM2) w zakresie: przelewy krajowe, zakładanie i likwidacja lokat terminowych, 
polecenia przelewów dla ZUS

c) wersja o pełnej funkcjonalności - z wykorzystaniem systemu BOSCOM2), w tym: 99,00

-

-

-

-

-

2) niestandardowe opłaty dla Pakietu dla Twojej Firmy:

a) roczna opłata za wydanie karty Maestro Business 3) 15,00

b) polecenie zapłaty (obsługa klienta w formie dłużnika) 1,50

c) usługi bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24-Twoje e-Konto) 7,00

d) opłata miesięczna z tytułu automatycznego lokowania środków na lokatach O/N 20,00

miesięcznie

1) obsługa Pakietu e-BOŚ: 60,00

a)

b)

c) wydanie i użytkowanie pierwszego tokena DigiPass 300 przez okres ważności 

d) wydanie i użytkowanie pierwszej karty Maestro Business przez okres ważności 3)

e)

2) opłata miesięczna z tytułu automatycznego lokowania środków na lokatach O/N 10,00

3) realizacja polecenia zapłaty z rachunku prowadzonego w ramach Pakietu e-BOŚ 1,50

4)
Przelewy Elixir na rachunki w innych bankach zlecane przez system iBOSS24, w tym również w 
Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo):

2,00

5)
Przelewy natychmiasowe Express Elixir na rachunki w innych bankach zlecane przez system iBOSS24, w 

tym również w Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo) 7):
10,00

przyznanie limitu overdraft

możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

prowadzenie rachunku bieżącego

 prowadzenie rachunku bieżącego

przyznanie limitu overdraft

możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

prowadzenie rachunku bieżącego

przyznanie limitu overdraft

możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

korzystanie z profesjonalnego doradztwa

Pakiet  e-BOŚ (dla Pakietów zakupionych do 31.01.2010r.) 1)

korzystanie z systemu BOSCOM2) w zakresie: przelewy krajowe, zakładanie i likwidacja lokat terminowych, polecenia przelewów dla ZUS, przelewy podatkowe, 
polecenie zapłaty, splata kredytu, obsługa zleceń MT 103

możliwość przyznania limitu overdraft

korzystanie z systemu BOŚBank24-iBOSS

2.

CZĘŚĆ F. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

Lp. Rodzaj czynności

1.
1) Pakiet dla Twojej Firmy 1)

korzystanie z profesjonalnego doradztwa

korzystanie z profesjonalnego doradztwa

otwarcie I prowadzenie rachunku bieżącego
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miesięcznie

1) `` 60,00

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2) przyznanie limitu overdraft 1,50%

3)
Przelewy Elixir na rachunki w innych bankach zlecane przez system iBOSS24, w tym również w 
Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo):

2,00

4)
Przelewy natychmiastowe  Express Elixir na rachunki w innych bankach zlecane przez system iBOSS24, w 

tym również w Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo) 7) :
10,00

miesięcznie

1) obsługa Pakietu Ekologicznego: 59,00

a)

b)

c)

d) roczna opłata za wydanie karty Maestro Business w pierwszym roku użytkowania 3)

e)

2)
certyfikat kwalifikowany oraz zestaw urządzeń do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego 
na 1 rok

215,00

3)
Przelewy na rachunki w innych bankach zlecane przez system iBOSS24, w tym również w Mechanizmie 
podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo):

2,00

miesięcznie

1) Prowadzenie Konta Wyjątkowego Biznes Start 

a) przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych bez opłat

b) po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych 60,00

2) Udostępnienie w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start4):

a) modułu Rozliczeniowego 50,00

b) modułu FX 50,00

c) modułu Faktoringowego 150,00

3)
Przelewy w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start na rachunki w innych bankach, w tym również w 
Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo):

a)
przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych zlecane 
przez system iBOSS24

bez opłat

b)
po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych zlecane przez 
system iBOSS24

2,00

c) Przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start bez opłat

d) przelewy ELIXIR zlecane w Placówce   (w tym do Urzędu Skarbowego oraz ZUS) 25,00

e) przelewy natychmmiasowe Express Elixir zlecaneprzez system iBOSS24  7) 10,00

f) przelewy SORBNET zlecane przez system iBOSS24
SORBNET>=PLN 1mln: 15,00
SORBNET<PLN 1mln : 25,00

g) przelewy SORBNET zlecane w Placówce
SORBNET>=PLN 1mln : 40,00
SORBNET<PLN 1mln : 50,00

h) przelewy SEPA zlecane przez system iBOSS 2,00

i) przelewy SEPA zlecane w Placówce 25,00

4.
Pakiet  Ekologiczny (dla Pakietów zakupionych do 31.01.2010r.) 1)

miesięczna opłata za korzystanie z systemu BOŚBank24-iBOSS

doradztwo ekologiczne

5.
Konto Wyjątkowe Biznes Start 5)

otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN

wydanie i użytkowanie jednego tokena DigiPass 300 przez okres ważności

otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego

otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego

Pakiet  e-BOŚ Plus (dla Pakietów zakupionych do 31.01.2010r.) 1)3.

wydanie jednej karty Maestro Business i korzystanie w okresie ważności 3)

wydanie i użytkowanie jednego tokena DigiPass 300 przez okres ważności

realizacja przelewów do ZUS i US 

korzystanie z systemu BOŚBank24-iBOSS
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j) Szybkie Przelewy TARGET2  zlecane  przez system iBOSS24
TARGET2>=EUR 250 tys.: 15,00
TARGET2<EUR 250 tys. : 25,00

k) Szybkie Przelewy TARGET2 zlecane w Placówce
TARGET2>=EUR 250 tys.: 40,00
TARGET2<EUR 250 tys. : 50,00

4)
4) Przelewy w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start na rachunki w BOŚ S.A. zlecane w w formie 
papierowej

25,00

150,00

bez opłat

miesięcznie

1) prowadzenie Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych 70,00

2) udostępnienie w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych4): miesięcznie

a) modułu Rozliczeniowego 20,00

b) modułu FX 20,00

3)
przelewy w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych na rachunki w innych bankach, w tym również 
w Mechanizmie podzielonej płatności, jeśli dotyczy (każdorazowo):

a) przelewy ELIXIR zlecane przez system iBOSS24 1,50

b) przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS  zlecane przez system iBOSS24 bez opłat

c) przelewy ELIXIR zlecane w Placówce   (w tym do Urzędu Skarbowego oraz ZUS) 25,00

d) przelewy natychmmiasowe Express Elixir zlecaneprzez system iBOSS24  7) 10,00

e) przelewy SORBNET zlecane przez system iBOSS24
SORBNET>=PLN 1mln: 15,00
SORBNET<PLN 1mln: 25,00

f) przelewy SORBNET zlecane w Placówce
SORBNET>=PLN 1mln: 40,00
SORBNET<PLN 1mln: 50,00

g) przelewy SEPA zlecane przez system iBOSS24 1,50

h) przelewy SEPA zlecane w Placówce 25,00

i) Szybkie Przelewy TARGET2 zlecane  przez system iBOSS24 
TARGET2>=EUR 250 tys.: 15,00
TARGET2<EUR 250 tys.: 25,00

j) Szybkie Przelewy TARGET2  zlecane w Placówce
TARGET2>=EUR 250 tys.: 40,00
TARGET2<EUR 250 tys.: 50,00

4)
Przelewy w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych na rachunki w BOŚ S.A. zlecane w w formie 
papierowej

25,00

7.
Konto Wyjątkowe Biznes dla Aktywnych 5): 

6.

faktoring krajowy i eksportowy (z regresem do Zbywcy) - w ramach modułu faktoringowego dostępne są:

minimalna prowizja miesięczna

bez opłat

udostępnienie raportu niezależnego audytora firmy Ernst&Young Audit sp. Z o.o. na temat ujęcia księgowego umów faktoringu w 
księgach rachunkowych faktoranta

faktoring odwrócony - w ramach modułu faktoringowego dostępne jest:

udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za pierwszego użytkownika

udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za pierwszego użytkownika

3)  Karta Maestro Business została wycofana z oferty w roku 2011
4) Opłata za korzystanie z modułu lub za wyciągi w formie komunikatu MT940 będzie doliczana do opłaty za prowadzenie rachunku

moduł faktoringowy - opłata miesięczna 4)
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1) na podstawie umowy kredytu lub linii min 0,30%, nie mniej niż 500,00

2) w formie jednorazowych transakcji stawka dla prowizji przygotowawczej

1) Prowizja przygotowawcza 1,85%

2) Opłata za gotowość brak

3) Prowizja rekompensacyjna brak

4) Opłata administracyjna brak

Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów 6):

1) Prolongaty terminów spłaty kredytów, w tym także prolongaty kredytu na kolejny okres bez zawierania 
aneksu do umowy (od prolongowanej kwoty)

min. 1,50% nie mniej niż 500,00

2) Podwyższenia kwoty kredytów (od kwoty podwyższenia)  min. 1,50% nie mniej niż 500,00

1) miesięcznie 40,00 (+ VAT)

2) rocznie 250,00 (+ VAT)

11.
 dwukrotność rzeczywistych kosztów Banku (+ 

VAT)

min. 500,00

10.

Udostępnianie skrytek sejfowych 8):

Wydanie nowego klucza do skrytki, sejfu w miejsce zgubionego przez klienta

8.

Złożenie weksli do dyskonta:

9. Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ARIMR

5)

3) Zmiana innych warunków umów np.: zabezpieczenie spłaty kredytu, itp. 

Dyskonto weksli, kredyt dyskontowy, linia dyskontowa
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1) Prowadzenie rachunku - opłata miesięczna bez opłat

2) Opłata aranżacyjna za uruchomienie konsolidacji sald w PLN 200,00

Przelewy

w systemie bankowości elektronicznej

na rachunki w BOŚ S.A.
10,00

0,00 9)

ELIXIR 10,00

SEPA 10,00

natychmiasowy Express Elixir 20,00

SORBNET>=1mln 25,00

SORBNET<1mln 35,00

ZUS/US 10,00

zlecane w placówce

na rachunki w BOŚ S.A.
35,00

25,00 9)

ELIXIR 35,00

SEPA 35,00

SORBNET>=1mln 50,00

SORBNET<1mln 60,00

ZUS/US 35,00

zlecane w formie komunikatu MT101 "Prośba o transfer"

na rachunki w BOŚ S.A.
35,00

25,00 9)

ELIXIR 35,00

SEPA 35,00

SORBNET>=1mln 50,00

SORBNET<1mln 60,00

Zlecenia stałe

przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej 25,00

realizacja zlecenia stałego 10,00

Obrót gotówkowy w formie otwartej

- Wpłaty 0,8% min. 25,00

- Wypłaty do kwoty nie wymagającej awizowania wypłaty lub wypłata awizowana 0,8% min. 10,00

12.

5)

4)

3) 

Rachunek Lokacyjny BOŚ Biznes
(dla czynności wykonywanych w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes niewymienionych w tej sekcji mają zastosowanie stawki opłat i prowizji określone w części A. Rachunki i 

rozliczenia)
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tryb normalny
0,35%

min. 80,00
max. 300,00

tryb pilny

0,35%
min. 80,00

max. 300,00
+50,00

tryb ekspresowy do kwoty EUR 50.000/USD 50.000 (włącznie)

0,35%
min. 80,00

max. 300,00
+ 75,00 

tryb ekspresowy przelewy powyżej kwoty EUR 50.000/USD 50.000

0,35%
min. 80,00

max. 300,00
+ 150,00

- realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty (w tym przelewów 
wspólnotowych)

0,25%
min. 40,00

max. 250,00

TARGET2>=EUR 250 tys 25,00

TARGET2<EUR 250 tys 35,00

TARGET2>=EUR 250 tys 50,00

TARGET2<EUR 250 tys 60,00

- realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty (w tym przelewów 
wspólnotowych)

0,00

7)
dodatkowa opłata miesięczna dla posiadaczy Rachunku Lokacyjnego BOŚ BIZNES za udostępnienie 
każdego Rachunku Lokacyjnego w iBOSS24

10,00

- realizacja za granicę i do innych banków krajowych Szybkich Przelewów TARGET2 (w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2)

w systemie bankowości elektronicznej

zlecane w placówce 10)

- realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych (w tym przelewów wspólnotowych) za pośrednictwem systemu SWIFT:

Operacje w obrocie dewizowym

1) Opłaty i prowizje nie wymienione w ust. 1 - 4 pobierane są zgodnie ze stawkami dla oferty rachunków bieżących standard
2) System BOSCOM został wycofany z eksploatacji w roku 2010
3) Karta Maestro Business została wycofana z oferty w roku 2011
4) Opłata za korzystanie z modułu lub za wyciągi w formie komunikatu MT940 będzie doliczana do opłaty za prowadzenie rachunku
5) Opłaty i prowizje nie wymienione w ust. 5 i 7 pobierane są zgodnie ze stawkami dla oferty rachunków bieżących KWB wskazanych w Dziale A
6) Opłata za aneks:
1. pobiera się w przypadku gdy zmiana umowy dokonywana jest na wniosek Klienta,
2. w przypadku prolongaty na okres krótszy niż dotychczasowy, opłata jest liczona proporcjonalnie za każdy miesiąc prolongowania,
3. w przypadku gdy aneks do umowy dotyczy kilku zmian, pobierana jest jedna opłata - najwyższa.
7) Dostępne w Banku od dnia, o którym Bank poinformuje odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Banku w zakładce Aktualności oraz w Placówkach Banku
8) Usługa wycofana z oferty Banku z dniem 22.04.2020. Opłata dotyczy Umów zawartych do 21.04.2020
9) Obniżona stawka prowizji dotyczy pierwszego przelewu w danym miesiącu na inny rachunek w BOŚ S.A.
10) Dotyczy również przelewów zleconych w formie komunikatów MT101 "Prośba o transfer".

6)
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