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

DZIAŁ VII. PRODUKTY W ADMINISTRACJI (WYCOFANE Z OFERTY) 1)
prowizja w % / opłata w PLN

PAKIETY DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH

PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIEBIORSTW

PAKIET
JANTAR

PAKIET
JANTAR START

Pakiety
zakupione do
31.01.2010r.

Pakiety zakupione
do 31.01.2010r.

PAKIET
EKOJANTAR

KONTO
WYJĄTKOWE
FIRMA

KONTO
WYJĄTKOW
E FIRMA
PLUS

CZYNNOŚĆ
Obsługa pakietu

28,00

7,00

19,00

9,00

29,00

Prowadzenie rachunku bieżącego w PLN

0,00

Otwarcie rachunku pomocniczego w PLN

0,00

Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN i walutach
wymienialnych

0,00

Prowadzenie rachunku bieżącego w walucie

PAKIET
ARKADA

PAKIET
ARKADIA

PAKIET
ARKADA

KONTO
ZARZĄDCA

Pakiety
zakupione od
2.07.2007r. do
31.01.2010r.

dla Zarządcy wersja
rozszerzona 2)

Pakiety
zakupione do
01.07.2007r.

Konto wycofane sposób
pobierania
z dniem
prowizji/opłaty
20.01.2016r.

35,00

0,00

35,00

5,00-27,00 3)

jednorazowo

25,00
17,50

30,00

30,00

30,00
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30,00

miesięcznie

miesięcznie
30,00

30,00

30,00

30,00

Automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty O/N

miesięcznie
10,00

Odnowienie i zmiana wysokości limitu overdraft (od kwoty
limitu)

3,00% min.100,00

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3,00%
min.100,00

jednorazowo

Opłata za korzystanie z karty debetowej

5,00

miesięcznie

Opłata za wydanie karty kredytowej MasterCard Business

20,00

rocznie

Opłata za używanie karty kredytowej typu Business

8,00

Korzystanie z usług bankowości elektronicznej

0,00

miesięcznie

Przelewy składane za pośrednictwem bankowości
elektronicznej na rachunki (za wyjątkiem przelewów
SORBNET):
w innych bankach

1,50

2,00

2,00

2,00

1,50

0,50

2,00

0,50

2,00

ZUS i Urzędu Skarbowego

0,50

2,00

2,00

0,50

0,50

0,50

2,00

0,50

2,00

na rachunki w BOŚ S.A.

od każdej
operacji

0,00

Autoryzacja (podpisywanie) zleceń internetowych kodem
SMS

0,00

Złożenie zlecenia stałego w formie papierowej

5,00

Elektroniczna obsługa rachunków wspólnot
mieszkaniowych:
do 20 rachunków
od 21 do 50 rachunków

20,00
nie dotyczy

powyżej 50 rachunków
Wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot
(właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A.
(opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)

nie dotyczy

150,00

miesięcznie

300,00

nie dotyczy

3,00

3,00

nie dotyczy

od każdej
operacji

Realizacja usługi MPP

indywidualnie

od każdej
operacji

Doradztwo ekologiczne

0,00

miesięcznie

0,00
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OPŁATY ZA ZMIANĘ PAKIETÓW
Zmiana Pakietów w administracji na pakiety w aktualnej
ofercie
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KONTO LOKACYJNE (produkt wycofany z oferty z
dniem 20.01.2016 r.)
Prowadzenie KONTA LOKACYJNEGO

0,00

Złożenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego

0,00

Wpłaty na rachunek KONTA LOKACYJNEGO dokonywane
4)
przez posiadaczy KONTA LOKACYJNEGO
Wypłaty z KONTA LOKACYJNEGO

miesięcznie

0,15% min. 5,00
od każdej
operacji

5) 6)

a) dwie pierwsze w miesiącu kalendarzowym

0,00

b) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym

0,30 % min. 5,00

KREDYTY
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla
Współnot Mieszkaniowych (produkt wycofany z oferty,
dotyczy czynnych Umów)
Prowizja rekompensacyjna 7)
przy zachowaniu pisemnego uprzedzenia Banku w
terminie określonym w umowie

min. 0,20% min. 100,00

w przypadku nie uprzedzenia Banku o wcześniejszej
spłacie

min. 0,40 % min. 200,00

Prolongata/przedłużenie terminu spłaty kredytu (od
prolongowanej/przedłużanej kwoty)

2%min. 100,00

Zmiany innych warunków umów 8)

200,00

1) Pozostałe opłaty/ prowizje za czynności niewymienione w tym Dziale pobierane są w wysokości określonej w pozostałych Działach Taryfy odpowiednio:
- w przypadku pakietów dla mikroprzedsiębiorstw jak dla KONTA EKOSTARTER
- w przypadku pakietów dla wspólnot mieszkaniowych jak dla KONTA WSPÓLNOTA
2) Opłaty dla Pakietu Arkada dla Zarządcy pobierane są niezależnie od opłaty za obsługę Pakietu Arkada dla wspólnot mieszkaniowych
3) 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
4) Wpłata na rachunek rozumiana jest jako każda wpłata gotówkowa i bezgotówkowa dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej
5) Nie pobiera się dodatkowych opłat związanych z wypłatą z konta lokacyjnego, takich jak: realizacja przelewu, zlecenia jednorazowego, polecenia zapłaty
6) Nie pobiera się opłaty w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A.
7) Płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu, raty, od kwoty przedterminowej spłaty części/całości kredytu. W przypadku umów kredytowych w PLN zawartych do dnia 31.12.2003
r. prowizji nie pobiera się przy zachowaniu pisemnego uprzedzenia Banku w terminie określonym w umowie. Prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy
z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej
8) Nie pobiera się opłaty za aneks jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji banku
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