TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw,
wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązuje od 1.07.2014r.)

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE i PAKIETY
1. RACHUNKI BANKOWE
Lp.

Rodzaj czynności

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Rachunek bieżący

Rachunek pomocniczy

Opłata w PLN
1) 2)

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
1.1 Otwarcie rachunku w PLN i walutach wymienialnych
1.2 Prowadzenie rachunku w PLN i walutach wymienialnych

miesięcznie
miesięcznie

0,00
30,00

0,00
25,00

1) opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych od dnia otwarcia
2) opłaty nie pobiera się w przypadku otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego prowadzonego wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi.

2. PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lp.

Rodzaj czynności

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

KONTO EKOSTARTER 1)

KONTO ELASTYCZNE
TARYFA OSZCZĘDNA

KONTO ELASTYCZNE
TARYFA OPTYMALNA

Prowizja w %/Opłata w PLN
2.1 PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
2.1.1 Prowadzenie rachunku bieżącego w ramach KONTA w PLN
Korzystanie z usług bankowości elektronicznej
2.1.2
(BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS)
Przelewy elektroniczne na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem
2.1.3
BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS
Przelewy elektroniczne składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24
2.1.4
iBOSS z rachunku bieżącego na rachunki prowadzone w BOŚ S.A.
Przelewy krajowe elektroniczne z rachunku bieżącego na rachunki w innych bankach składane za
2.1.5 pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS
(z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US)
2.1.6

Przelewy krajowe z rachunku bieżącego na rachunki w innych bankach składane w placówce
Banku

Wpłaty gotówkowe otwarte na rachunek bieżący prowadzony w ramach KONTA dokonywane
2.1.7
przez Posiadacza

2.1.8 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego prowadzonego w ramach KONTA

2.1.9 Przyznanie/odnowienie/podwyższenie limitu overdraft
2.1.10 Opłata za używanie karty debetowej 2)
2.1.11 Zmiana taryfy w ramach KONTA ELASTYCZNEGO
2.1.12

Zmiana KONTA EKOSTARTER na KONTO ELASTYCZNE przed upływem 18 m-cy od otwarcia
KONTA EKOSTARTER

miesięcznie

0,00

0,00

40,00

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

od każdej operacji

0,00

0,00 - 5 pierwszych przelewów
w m-cu kalendarzowym
1,50 - przelew 6 i kolejne w mcu kalendarzowym

od każdej operacji

8,00

16,00

0,00 - 100 pierwszych przelewów w m-cu
kalendarzowym
1,00 - przelew 101 - szy i kolejne w m-cu
kalendarzowym
16,00

0,30% min. 6,00

0,00 - pierwsza wpłata w
miesiącu kalendarzowym
0,30% min. 6,00 - druga i
kolejne wpłaty w miesiącu
kalendarzowym

0,00 - dziesięć pierwszych wpłat w
miesiącu kalendarzowym
0,30% min. 6,00 - wpłata jedenasta i
kolejne w miesiącu kalendarzowym

od każdej operacji

0,30% min. 6,00

0,00 - pierwsza wypłata w
miesiącu kalendarzowym
0,30% min. 6,00 - druga i
kolejne wypłaty w miesiącu
kalendarzowym

0,00 - dziesięć pierwszych wypłat w
miesiącu kalendarzowym
0,30% min. 6,00 - wypłata jedenasta i
kolejne w miesiącu kalendarzowym

od przyznanej/odnowionej
kwoty/kwoty podwyższenia

1,5% min. 100,00

1,5% min. 100,00

1,5% min. 100,00

miesięcznie

5,00

5,00

5,00

od każdej operacji

nie dotyczy

0,00

0,00

od każdej operacji

0,00

0,00

0,00

od każdej operacji

2.2. PAKIETY SMS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
2.2.1 PAKIET STANDARDOWY FIRMA (limit 20 szt. SMS3) 4) 5) wysyłanych w okresie rozliczeniowym)
2.2.1.1 Udostępnianie Pakietu

jednorazowo

0,00

2.2.1.2 Korzystanie z Pakietu

okres rozliczeniowy

5,00
0,00

2.2.1.3 Oplata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu
od SMS

0,25

2.2.1.3 Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu dostępnego w Pakiecie
2.2.2 PAKIET ROZSZERZONY FIRMA (limit 40 szt. SMS3) 4) 5) wysyłanych w okresie rozliczeniowym)
2.2.2.1 Udostępnianie Pakietu

jednorazowo

0,00

2.2.2.2 Korzystanie z Pakietu

okres rozliczeniowy

8,50

2.2.2.3 Oplata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu
2.2.2.4 Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu dostępnego w Pakiecie
1)
2)
3)
4)
5)

od SMS

0,00
0,20

Konto EkoStarter dostępne dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy
opłata nie jest pobierana, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w danym miesiącu wynosi min. 400 PLN
okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy,
SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych:
- informacja o saldzie
- zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS
- dane odbiorcy
- historia operacji na rachunku
- kurs waluty
- status przelewu
- powiadomienie o realizacji przelewu
- informacja o odrzuceniu przelewu
- zmiana salda na rachunku
- debet na rachunku
- saldo i dane rachunku
- historia operacji na karcie
- lista aktywnych symboli SMS;
Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto są bezpłatne.

3. PAKIETY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW

Lp.

Rodzaj czynności

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

KONTO WSPÓLNOTA

KONTO WSPÓLNOTA PLUS

KONTO ZARZĄDCA

Prowizja w %/Opłata w PLN
PAKIETY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW

3.1

3.1.1 Prowadzenie rachunku bieżącego w złotych w ramach KONTA1

3.1.2 Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN
Korzystanie z usług bankowości elektronicznej
3.1.3
(BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS)
3.1.4 Udostępnienie usługi Masowe Płatności Przychodzące
3.1.5 Realizacja Usługi Masowe Płatności Przychodzące
3.1.6 Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N"
Wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek
3.1.7 wspólnoty w BOŚ. S.A.
(opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)
Przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane na formularzu papierowym do realizacji
3.1.8
w systemie ELIXIR
Przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e3.1.9
Konto lub BOŚBank24 iBOSS
Przelewy na rachunki ZUS i US składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
3.1.10
BOŚBank24 iBOSS
3.1.11 Realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej
3.1.12 Przyznanie/odnowienie limitu overdraft
3.1.13 Podwyższenie limitu overdraft od kwoty podwyższenia
3.1.14 Opłata za używanie karty debetowej
3.1.15 Zmiana Pakietu "Arkada" na KONTO WSPÓLNOTA/KONTO WSPÓLNOTA PLUS/KONTO ZARZĄDCA

opłata uzależniona od liczby wspólnot
posiadających rachunek w BOŚ S.A.:
- do 10 wspólnot - 27,00
- od 11-50 wspólnot - 20,00
- od 51- 100 wspólnot - 10,00
- powyżej 100 wspólnot - 5,00

10,00

29,00

10,00

0,00

15,00

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

jednorazowo

100,00
uzgodniona indywidualnie
0,00

0,00
0,10
0,00

100,00
uzgodniona indywidualnie
0,00

3,00

3,00

niedostępne

7,00

10,00

16,00

0,85

0,65

0,95

0,85

0,65

0,00

2,00

1,50

2,00

1,50%

1,50%

0,00

1,50%

1,50%

2,00%

miesięcznie

4,00 2)

4,00 2)

0,00 za pierwszą kartę w pierwszym roku
użytkowania , kolejne 4,00

od każdej operacji

100,00

100,00

100,00

miesięcznie

od każdej operacji

od przyznanej/odnowionej
kwoty/kwoty podwyższenia

3.2 PAKIETY SMS DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4

PAKIET STANDARDOWY WSPÓLNOTA (20 szt. SMS 3) 4) 5) w 30 dniowym okresie rozliczeniowym liczonym od dnia udostępnienia Pakietu)
Udostępnienie Pakietu
od operacji
Korzystanie z Pakietu
Opłata za SMS dostępna w Pakiecie w ramach limitu
za SMS
Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS w Pakiecie
PAKIET ROZSZERZONYY WSPÓLNOTA (40 szt. SMS 3) 4)5) w30 dniowym okresie rozliczeniowym liczonym od dnia udostępnienia Pakietu
Udostępnienie Pakietu
od operacji
Korzystanie z Pakietu
Opłata za SMS dostępna w Pakiecie w ramach limitu
za SMS
Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS w Pakiecie

0,00
5,00
0,00
0,25
0,00
8,50
0,00
0,20

1) w przypadku udzielenia kredytu Posiadaczowi KONTA WSPÓLNOTA/WSPÓLNOTA PLUS na remont i/lub modernizację nieruchomości na okres dłuższy niż 5 lat, w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania opłata za prowadzenie rachunku
bieżącego w ramach KONTA wynosi 50% stawki miesięcznej tj. odpowiednio 5,00 zł/14,50 zł miesięcznie,
2)
3)
4)
5)

opłata nie jest pobierana, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w danym miesiącu wynosi min. 400 PLN.
okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy,
SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych:
- informacja o saldzie
- zlecenie przelewu/potwierdzenie złożenia przelewu SMS
- dane odbiorcy
- historia operacji na rachunku
- kurs waluty
- status przelewu
- powiadomienie o realizacji przelewu
- informacja o odrzuceniu przelewu
- zmiana salda na rachunku
- debet na rachunku
- saldo i dane rachunku
- historia operacji na karcie
- lista aktywnych symboli SMS;
Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto są bezpłatne.

4. PAKIETY DLA NGO

Lp.

Rodzaj czynności
4.1 Obsługa Pakietu dla NGO
4.2 Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
4.3 Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN lub w innej walucie wymienialnej
wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego
4.4 Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN lub w innej walucie wymienialnej

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

miesięcznie

PAKIET DLA NGO
Prowizja w %/Opłata w PLN
14,00
0,00
0,00
15,00

4.5 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej: BOŚBank24-Twoje e- Konto lub BOŚBank24iBOSS
4.6 Przelewy elektroniczne na rachunki w BOŚ S.A. za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e-Konto
lub BOŚBank24-iBOSS
4.7 Przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach za pośrednictwem BOŚBank24Twoje e- Konto lub BOŚBank24-iBOSS
4.8 Realizacja zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto lub
BOŚBank24-iBOSS na rachunki w BOŚ S.A.
4.9 Realizacja zlecenia stałego złozonego za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto lub
BOŚBank24-iBOSS na rachunki w innych bankach
4.10 Wydanie pierwszych 2 kart debetowych i korzystanie przez okres ważności
4.11 Wydanie pierwszego tokena (max. dla 2 przedstawicieli NGO) i korzystanie przez okres
ważności
4.12 Wydanie kolejnego tokena w ramach Pakietu lub nowego po upływie gwarantowanego
okresu działania (max dla 2 przedstawicieli)
4.13 Automatyczne lokowanie środków na lokatach O/N
4.14 Lokowanie środków na lokatach standardowych
4.15 Dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki NGO
4.16 Dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN do kwoty 20.000 PLN (włącznie) z rachunków
prowadzonych w ramach Pakietu dla NGO, o których mowa w podpunktach 4.2, 4.3

0,00
0,00
od każdej operacji

0,50
0,00

miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo

od każdej operacji

0,50
0,00
następne - 4,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5. PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY

Rodzaj czynności

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Prowizja w %/Opłata w PLN

miesięcznie
jednorazowo

28,00
0,00

miesięcznie

0,00

jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
jednorazowo

rocznie
jednorazowo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
17,50
95,00
10,00

miesięcznie
jednorazowo

7,00
0,00

miesięcznie

0,00

5.1 PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WYCOFANE Z OFERTY

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.1.9
5.1.1.10
5.1.1.11
5.1.1.12

PAKIET JANTAR
(Pakiety zakupione do 31.01.2010r.)
Obsługa Pakietu „Jantar”, w tym:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
BOŚBank24 i-BOSS)
Wydanie pierwszej karty debetowej MasterCard Business
Przyznanie limitu overdraft
Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty O/N
Ubezpieczenie NNW
Otwarcie rachunku pomocniczego w PLN
Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN
Prowadzenie rachunku bieżącego w walucie
Roczna opłata za pierwszą kartę kredytową MasterCard Business
Podwyższenie/obniżenie limitu overdraft (aneks)
PAKIET JANTAR START
(Pakiety zakupione do 31.01.2010r.)

5.1.2 Obsługa Pakietu „Jantar Start”, w tym:
5.1.2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
5.1.2.2 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
BOŚBank24 i-BOSS)
5.1.2.3 Ubezpieczenie NNW
5.1.2.4 Przyznanie limitu overdraft
5.1.2.5 Podwyższenie/obniżenie limitu overdraft (aneks)
PAKIET EKOJANTAR
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3.

Obsługa Pakietu ekoJantar, w tym:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN
Otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN
Miesięczna opłata za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje
e-Konto lub BOŚBank24 i-BOSS)
5.1.3.4 Wydanie pierwszej karty debetowej MasterCard Business
5.1.3.5 Doradztwo ekologiczne
5.1.3.6 Opłata za używanie karty kredytowej typu Business 1)

5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9
5.1.3.10
a)
b)
c)
5.1.3.11
5.1.3.12

Karta dodatkowa
Przyznanie debetu limitowanego – overdraft
Podwyższenie/obniżenie limitu overdraft (aneks)
Przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 i-BOSS na
rachunki:
w innych bankach
ZUS i Urzędu Skarbowego
w placówkach BOŚ S.A.
Certyfikat kwalifikowany oraz zestaw urządzeń do składania bezpiecznego podpisu
elektronicznego na 1 rok
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu :

a) proekologicznego kredytu inwestycyjnego
b) kredytu na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

miesięcznie

jednorazowo

0,00
50,00
10,00

miesięcznie

19,00
0,00
0,00

jednorazowo

0,00
jednorazowo
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo

od każdej operacji

0,50
0,50
0

rocznie

207,00

jednorazowo

5.1.4.2 Przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje eKonto
5.1.4.3 Autoryzacja (podpisywanie) zleceń internetowych kodem SMS
5.1.4.4 Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N"
5.1.4.5 Lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma
5.1.4.6 Wpłaty gotówkowe na rachunek KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA w BOŚ S.A. dokonywane przez
posiadacza KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA
5.1.4.7 Przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje eKonto (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US)
5.1.4.8 Przyznanie / odnowienie limitu overdraft
5.1.4.9 Podwyższenie / obniżenie limitu overdraft

min.0,50%
min.50,00

c) kredytu z zagranicznej linii kredytowej KfW5
KONTO WYJĄTKOWE FIRMA
5.1.4 Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA, w
tym:
5.1.4.1 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e-Konto)

0,00
0,00
10,00
0,00
50,00
10,00

0,50%

9,00
miesięcznie
0,00
0,00

od każdej operacji

0,00
0,00
0,00
0,10% min 3,00
0,95
2,00% min 100,00

od przyznanej/odnowionej
kwoty/kwoty podwyższenia

2,00%

KONTO WYJĄTKOWE FIRMA PLUS
5.1.5 Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS,
w tym:
5.1.5.1 Prowadzenie rachunku pomocniczego w walucie wymienialnej
5.1.5.2 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
BOŚBank24 iBOSS)
5.1.5.3 Przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje eKonto lub BOŚBank24 iBOSS
5.1.5.4 Autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto
5.1.5.5
5.1.5.6
5.1.5.7
5.1.5.8

Wydanie pierwszego tokena klientom korzystającym z usługi BOŚBank24 iBOSS
Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N"
Lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma
Przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje eKonto lub BOŚBank24 iBOSS (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US)

5.1.5.9 Złożenie zlecenia stałego w formie papierowej
5.1.5.10 Przyznanie / odnowienie limitu overdraft
5.1.5.11 Podwyższenie / obniżenie limitu overdraft

29,00
miesięcznie

0,00
0,00
0,00
0,00

od każdej operacji

0,00
0,00
0,00
0,75
2
2% min 100,00

od przyznanej/odnowionej
kwoty/kwoty podwyższenia

2%

5.2 PAKIETY DLA WSPÓLNOT WYCOFANE Z OFERTY

5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3

PAKIET ARKADA
(Pakiety zakupione od 2.07.2007r. do 31.01.2010r.)
Obsługa Pakietu "Arkada" - wersja podstawowa, w tym:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
Otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego
Bezpłatne przelewy w formie elektronicznej

5.2.1.4 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
BOŚBank24 i-BOSS)
5.2.1.5 Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N"
5.2.2 Opłaty dla Pakietu "Arkada" dla Zarządcy - wersja rozszerzona 2)
5.2.2.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego
5.2.2.2 Prowadzenie rachunku bieżącego
5.2.2.3 Prowadzenie rachunku pomocniczego
5.2.2.4 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-Konto lub
BOŚBank24 i-BOSS)
5.2.2.5 Ryczałtowa opłata administracyjna (opłata miesięczna pobierana od Zarządcy za elektroniczną
obsługę rachunków wspólnot mieszkaniowych):
a) do 20 rachunków
b) od 21 do 50 rachunków
c) powyżej 50 rachunków
5.2.2.6 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek
wspólnoty w BOŚ. S.A.
(opłata pobierana od osoby
wpłaty)zakupione do 01.07.2007r.)
PAKIETdokonującej
ARKADA (Pakiety
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3

Obsługa Pakietu “Arkada”, w tym:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego w PLN
Dokonywanie poleceń przelewu
Wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek
wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)

miesięcznie

35,00
0,00
0,00
0,00
0,00

od każdej operacji

0,00

jednorazowo

0,00
0,00
20,00
0,00

miesięcznie

0,00
0,00
100,00
250,00

od każdej operacji

3,00

od każdej operacji

35,00
0,00
0,00

od każdej operacji

3,00

od operacji

100,00

miesięcznie

5.3 OPŁATY ZA ZMIANĘ PAKIETÓW
5.3.1 Zmiana Pakietów Jantar, Jantar Start, ekoJantar, Konto Wyjątkowe Firma/Firma Plus na Konto
Elastyczne 3)
1)

opłata nie jest pobierana , o ile suma miesięcznych rozliczonych transakcji na rachunku karty kredytowej jest równa/wyższa 500,- zł
opłaty dla Pakietu Arkada dla Zarządcy pobierane są niezależnie od opłaty za obsługę Pakietu Arkada dla wspólnot mieszkaniowych
3)
nie pobiera się opłaty za zmianę na droższy pakiet
2)

6. KONTO LOKACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności
6.1 Otwarcie i prowadzenie KONTA LOKACYJNEGO
6.2 Złożenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego
6.3 Wpłaty na rachunek KONTA LOKACYJNEGO dokonywane przez posiadaczy KONTA
LOKACYJNEGO 1)
6.4 Wypłaty z KONTA LOKACYJNEGO dokonywane przez posiadaczy rachunku bieżącego i/lub
pomocniczego w BOŚ S.A. prowadzonego samodzielnie lub w ramach oferty Pakietu Jantar,
Pakietu Jantar Start, Pakietu ekoJantar, Konta Wyjątkowego Firma, Konta Wyjątkowego Firma
Plus, Pakietu Arkada, Konta Wspólnota, Konta Wspólnota Plus, Konta Zarządca, Konta
Elastycznego, Konta EkoStarter 2) 3) 4)
- dwie pierwsze w miesiącu kalendarzowym
- każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym
- każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stalego lub
przelewu z odroczonym terminem realizacji skladanym za pośrednictwem bankowości
elektronicznej
6.5
-

1)
2)
3)
4)

Wypłaty z KONTA LOKACYJNEGO dokonywane przez pozostałych Klientów 2) 3) 4)
dwie pierwsze w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stalego lub
przelewu z odroczonym terminem realizacji skladanym za pośrednictwem bankowości
elektronicznej

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Prowizja w %/Opłata w PLN

miesięcznie
od każdej operacji

0,00
0,00

od kwoty wpłaty

0,00

od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty

0,00
0,15% min.5,00

od kwoty wypłaty

5,00

od kwoty wypłaty
od kwoty wypłaty

0,00
0,25% min.10,00

od kwoty wypłaty

10,00

wpłata na rachunek rozumiana jest jako każda wpłata gotówkowa i bezgotówkowa dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej
wypłata z rachunku rozumiana jest jako każda wypłata gotówkowa i bezgotówkowa dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej,
nie pobiera się dodatkowych opłat związanych z wypłatą z KONTA LOKACYJNEGO, takich jak realizacja przelewu, zlecenia jednorazowego, polecenia zapłaty,
nie pobiera się opłaty w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A.

7. ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

Lp.

Rodzaj czynności

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

7.1 PRZELEWY KRAJOWE:
7.1.1 Przelewy na rachunki:
7.1.1.1 w innych bankach:
a) złożone na formularzu papierowym

16,00

b) złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej z BOŚBank24-Twoje e-Konto lub
BOŚBank24-iBOSS, w tym z odroczonym terminem płatności
7.1.1.2 w BOŚ SA 1 :
a) złożone na formularzu papierowym
b) złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24-Twoje e-Konto lub BOŚBank24iBOSS, w tym z odroczonym terminem płatności
7.1.1.3 Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET
a) do kwoty poniżej 1000000
b) od kwoty 1000000 (włącznie)
c)
za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24-Twoje e-Konto lub BOŚBank24-iBOSS,
7.1.1.4 Realizacja przelewu złożonego na dzień późniejszy niż następny
7.1.1.5 Prowadzenie rozliczeń w formie rozliczeń planowanych lub rozliczeń saldami
7.1.1.6 Realizacja dyspozycji dotyczących kolejności zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania kwoty

1,50
6,00
0,00
od każdej operacji
30,00
15,00
15,00
10,00
uzgodniona indywidualnie
min. 10,00 max. 50,00

7.1.1.7 Telefoniczne powiadomienie o odmowie wykonania transakcji
7.1.2 Obrót czekowy
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.4
7.2

5,00
za każdy czek
za blankiet
od zastrzeżenia

20,00
5,00
50,00

7.2.1 Złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego w Placówce Banku

3,00

7.2.2 Realizacja zlecenia stałego złożonego w Placówce Banku
Złożenie , zmiana, odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości elektronicznej
7.2.3
BOŚBank24-Twoje e-Konto lub BOŚBank24-Iboss
Realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24-Twoje e7.2.4 Konto lub BOŚBank24-iBOSS

2,00

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
a)
b)
7.3.4

.

Potwierdzenie czeku
Wydanie blankietów czekowych
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku
STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

Prowizja w %
Opłata w PLN

POLECENIA ZAPŁATY
Przyjęcie/cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w BOŚ S.A.
Złożenie polecenia zapłaty w rachunku dłużnika/wierzyciela
Realizacja polecenia zapłaty:
w rachunku dłużnika
w rachunku wierzyciela

Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku
7.3.5 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty dłużnika
7.4 MASOWE PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCE (MPP)
7.4.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku MMP
7.4.2 Udostępnianie usługi MPP
7.4.3 Korzystanie z usługi MPP
7.4.4 MPP-przyjęcie przelewów na rachunek BOŚ SA w ilości:
a) do 1 000 w miesiącu
b) do 2 500 w miesiącu
c) do 5 000 w miesiącu
d) do 7 500 w miesiącu
e) powyżej 7 500 w miesiącu
1) nie pobiera się opłaty za przelewy pomiędzy rachunkami w BOŚ S.A.

od każdej operacji

0,00
1,50
3,00
3,00

od każdej operacji

2,00
uzgodniona indywidualnie
1,00
3,00

jednorazowo
miesięcznie

od każdej operacji

0,00
100,00
uzgodniona indywidualnie
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

8. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

Lp.

Rodzaj czynności

8.1
8.1.1
a)
b)
c)
8.1.2
a)
b)

WPŁATY GOTÓWKOWE
Wpłaty gotówkowe w formie otwartej:
w PLN na rachunki w innych bankach
w PLN na rachunki w BOŚ SA 1)
w walutach wymienialnych
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej
w PLN
w walutach wymienialnych

8.1.3 Wpłaty w PLN i walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt/rozliczenie progowe
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8

Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety
Wpłaty gotówkowe odbierane w siedzibie klienta
Wpłata gotówki w stanie nieuporządkowanym (opłata dodatkowa)
Wpłata bilonu w złotych powyżej 100 sztuk 2)

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Prowizja w %
Opłaty w LN

od kwoty wpłaty

1% min 10,00 max 500,00
0,50% min 5,00
0,5% min. 10,00

ryczałt lub rozliczenie
progowe/miesięcznie
od każdej operacji
od każdej operacji
od kwoty wpłaty
od kwoty wpłaty

Wymiana gotówki (nominałów) w kasie klientom nie posiadajacym rachunków w BOŚ S.A.
8.1.9 Wydanie klucza do wrzutni
8.2 WYPŁATY GOTÓWKOWE
8.2.1 Wypłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN
a)
kwoty nie wymagajace awizowania/ awizowane w terminie w PLN i walutach wymienialnych 3)
b)
nieawizowane -opłata dodatkowa pobierana od nadwyżki kwoty nie wymagajacej awizowania
8.2.2 Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej
a) w PLN
b) w walutach wymienialnych
8.2.3
Wpłaty w PLN i walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt/rozliczenie progowe)

0,25% min 5,00
0,35% min.7,00
uzgodniona indywidualnie w
zależności od wysokości wpłat
wg kosztów rzeczywistych
uzgodniona indywidualnie
0,30% min 30,00
1% min 10,00

od każdej operacji

1% min 10,00

jednorazowo

30,00

0,30% min 6,00

8.2.2.4 Wypłaty gotówkowe odbierane w siedzibie klienta
8.2.2.5 Nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej

od kwoty wypłaty

0,35% min 10,00

ryczałt lub rozliczenie
progowe/miesięcznie

0,20% min 5,00
0,35% min 7,00
uzgodniona indywidualnie w
zależności od wysokości wpłat

od operacji

uzgodniona indywidualnie
1,00%

1) nie dotyczy wpłat na rachunki lokat terminowych oraz spłat zobowiązań wobec BOŚ S.A z wyjątkiem wpłat na rachunek bieżący, które nie kończą zobowiązań klienta
z tytułu kredytu w rachunku bieżącym
2) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych
3) kwoty wypłat nie wymagajaca awizowania :do PLN 20.000,- do USD 1000,- do EUR 800,- do GBP 600,- do CHF 1000,- do SEK 10.000,-.Godziny awizowania: do 11.00 na dzień przed wypłatą PLN, EUR, USD na 2dni przez wypłatą dla walut GBP, SEK, CHF

9. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM
Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Rodzaj czynności
9.1 REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY ZA GRANICĘ I DO INNYCH BANKÓW KRAJOWYCH
9.1.1 Za pośrednictwem systemu SWIFT ( w tym przelewów wspólnotowych):
a)
w trybie normalnym1)
b)
w trybie pilnym (dodatkowa opłata)2)
c)
w trybie expresowym (dodatkowa opłata)3):
przelew do kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD (włącznie)
przelew powyżej kwoty 50.000 EUR/ 50.000 USD
9.1.2
Dodatkowa opłata za niestandardową obsługę przelewów w trybie ekspresowym w drodze
indywidualnych uzgodnień (dotyczy przelewów nie spełniających warunków określonych w
pkt. 9.1.1
9.1.3
Dodatkowa opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej
9.1.4
Dodatkowa opłata za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR
9.1.5 Przelew SEPA:
a)
realizacja przelewu w trybie normalnym
b)
dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej
9.1.6 Realizacja za granicę i do innych banków krajowych szybkich przelewów TARGET2 ( w walucie
EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2)
a)
realizacja przelewu
b)
dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej
c)
9.2
a)
b)
9.3

0,25% min 40,00 max 250,00
50,00
75,00
150,00
300,00
od każdej operacji

15,00
150,00
5,00
15,00

0,3% min 50,00 max 300,00
15,00

dodatkowa opłata za przelew z opcją kosztową OUR

100,00

REALIZACJA OTRZYMANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH POLECEŃ WYPŁATY
Z systemów SWIFT ( w tym przelewów wspólnotowych) i TARGET2 4)
Przelewów SEPA
INNE OPŁATY
Realizacja uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających rachunki w BOŚ
S.A.
Zmiany poleceń wypłaty: zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty 5)
Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego polecenia wypłaty
Telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu polecenia wypłaty

od każdej operacji

0,25% min 40,00 max 250,00
0

od każdej operacji
od każdej operacji
od każdego dokumentu
od każdego zawiadomienia

50,00
100,00 + koszty innych banków
15,00
10,00

od każdego polecenia wypłaty

50,00

Koszty NSTP BOŚ S.A.(koszty za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN
uniemożliwiający automatyczne przekazywanie
9.3.6 i rozliczanie przelewów), pobierane od banków krajowych i zagranicznych od otrzymanych
poleceń wypłaty (dotyczy tylko
przelewów z krajów EOG)

od każdego polecenia wypłaty

20,00

9.3.7 Poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A. polecenia wypłaty na jego rzecz

od każdego polecenia wypłaty

40,00 + koszty banku zagranicznego

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5

1)

Prowizja w %
Opłaty w LN

Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN lub brak kodu SWIFT
banku odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty kierowanym do kraju EOG

przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą przypadającą:
a) następnego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN,
b) drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla pozostałych poleceń wypłaty,

2)

przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą następnego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - nie dotyczy przelewów
wspólnotowych w walucie EUR i PLN
3)
przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą dnia bieżącego – tryb dostępny dla przelewów w EUR i
USD nieprzekraczających kwot 500.000 EUR i 500.000 USD złożonych do godziny 11.00
4)
opłata nie jest pobierana za przelewy z tytułu spłaty kredytu / pożyczki w BOŚ S.A.,
5)

w przypadku przelewów wspólnotowych opłata za zwrot nie jest pobierana

10. INNE OPŁATY

Rodzaj czynności
10.1
10.1.1
a)
b)
10.1.2

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Prowizja w %
Opłaty w PLN

miesięcznie
miesięcznie

10,00
15,00

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 1
za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto
za pośrednictwem BOŚBank24 iBOSS
Wydanie pierwszego tokena lub kolejnego do systemu lub nowego po upływie gwarantowanego
okresu działania

50,00

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.2
10.2.1
a)
b)

Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta
Rezygnacja z tokena przed upływem 12 miesięcy
Wydanie pierwszej karty z hasłami dostepu
Autoryzacja zleceń kodem SMS
Odblokowanie dostępu do usługi , odblokowanie tokena
Wydanie certyfikatów oraz urządzeń do składania podpisów elektronicznych
Operacje realizowane z wpływów bieżących
WYCIĄGI
Sporządzenie wyciągu:
raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank nie udostępnia wyciągu miesięcznego w formie
elektronicznej
raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank udostępnia wyciąg miesięczny w formie elektronicznej

c)
d)
10.2.2
10.2.3
10.4

każdy dodatkowy wyciąg w zadeklarowanych przez klienta okresach
każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta
Załączniki do wyciągów
Wyciągi w formie komunikatu MT 940
ODPISY NA WNIOSEK KLIENTA 2)

10.4.1
a)
b)
10.4.2

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
za bieżący rok
za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego / pojedyńczego odpisu do wyciągu

za bieżący rok
za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisów innych dokumentów np.:umowy rachunku
ZAŚWIADCZENIA I OPINIE
Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach w BOŚ S.A. lub o stanie
środków na rachunku
10.5.2 Wydanie na życzenie klienta szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi

100,00
od operacji

jednorazowo
za każdą dyspozycję

10,00
0,00
0,00
5,00
zgodnie z cennikiem KIR
0,00

0,00
od każdej operacji
10,00
10,00
20,00
0,50
5,00

od załącznika
od każdej operacji

uzgodniona indywidualnie
10 zł/str
15 zł/str
od każdej operacji
20,00/10,00
30,00/15,00
15,00

a)
b)
10.4.3
10.5
10.5.1

10.5.3 Wydanie na życzenie klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
10.6 DEPOZYTY BANKOWE3)
10.6.1 Przyjęcie depozytu
10.6.2 Przechowywanie depozytu
10.6.3 Udostępnienie skrytek sejfowych
10.6.4 Wydanie klucza lub karty do wrzutni
10.6.5 Wydanie nowego klucza do skrytki, sejfu, wrzutni

150,00
od każdej operacji
300,00
10,00
od depozytu
miesięcznie
miesiecznie/rocznie
jednorazowo

50,00 + VAT
25,00 + VAT
40,00/ 250 + VAT
30 + VAT

jednorazowo

dwukrotność kosztów rzeczywistych

INNE
Zmiana karty wzoru podpisów
Potwierdzenie autentyczności podpisów
Zastrzeżenie dokumentów tożsamości, rachunków
Przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu bankowi do dysponowania środkami na rachunku
10.7.4
w BOŚ SA
10.7.5 Sporządzenie na wniosek Klienta aneksu do umowy rachunku
4)5)6)
10.7.6 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc tytułu
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach
10.7.7 oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych informacji stanowiących tajemnicę
bankową 7)
Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę należności Banku z tytułu debetu wymuszonego
10.7.8
10.7.9
10.7.10
10.7.11
10.7.12
10.7.13
10.7.14
10.7.15
10.7.16
10.7.17
10.8
10.8.1
a)
b)
10.8.2
a)
b)
10.8.3
a)
b)
c)
10.8.4
a)
b)
c)
d)
10.8.5
10.8.6

Telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunku
Udzielenie - za zgodą Klienta- informacji o Kliencie
Blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym
Codzienne przekazywanie tabeli kursowej
Wydanie zaświadczenia uprawniajacego do wywozu wartoś ci dewizowych za granicę

20,00
20,00
50,00

od każdej operacji

50,00
100,00
1% zajętej kwoty min 25,00 max
500,00
150,00

30,00
5,00
150,00
50,00
20,00

miesięcznie

50,00

od każdej operacji
Zamknięcie rachunku bieżącego/Pakietu/KONTA
Opłata za zablokowanie środków na rzecz podmiotu trzeciego
Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu klienta
Opłata za informacje o odmowie wykonania dyspozycji z Rachunku
OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE
Połączenia telefaksowe krajowe
za pierwszą stronę
za każdą nastąpną stronę
Połączenia telefaksowe zagraniczne
za pierwszą stronę
za każdą nastąpną stronę
Połączenia SWIFT
Otwarcie akredytywy importowej lub gwarancji w formie komunikatu SWIFT
Inne komunikaty SWIFT
Dodatkowa oplata za depesze SWIFT pilną
KOMUNIKATY MT 101 "Prośba o transfer"
realizacja zlecenia za pośrednictwem systemu ELIXIR
realizacja zlecenia za pośrednictwem systemu SORBNET
realizacja zleceń międzyoddziałowych
realizacja polecenia wypłaty za granicę
Usługi kurierskie
Opłaty pocztowe

10.8.7 Inne usługi bakowe nie wymienione w Taryfie

20,00
150,00
50,00
5,00

5,00
2,00
8,00
3,00
20,00
15,00
20,00
od każdej operacji
5,00
15,00
5,00
0,25 min 50 max 250
wg kosztów rzeczywistych
wg kosztów rzeczywistych
uzgodniona indywidualnie + podatek
VAT, o ile usługa podlega
opodatkowaniu podatkiem VAT

1) opłaty nie pobiera się od klientów korzystajacych z usług bankowości elektronicznej w ramach Pakietów, które przewidują bezpłatne korzystanie z tych usług,
opłaty nie pobiera się za miesiąc,jeżeli do końca miesiąca pozostało mniej niż 10 dni kalendarzowych,
2) opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jeśli jedyną operacją na rachunku było dopisywanie odsetek
3) nie pobiera się podatku VAT, gdy usługa jest uwzględniona i wkalkulowana w cenę wynagrodzenia za prowadzenie rachunku bankowego
4) w przypadku przekazywania częściowych kwot zajęcia – 1% od każdej przekazanej kwoty, min. 15,00 PLN,
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 lub
6) wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji powstałe po zajęciu rachunku bankowego mogą być realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę
7) 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. Prawo bankowe),

