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DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE i RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIEŻĄCA OFERTA SPRZEDAŻOWA

PODROZDZIAŁ 1.1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 
1, 22

KONTO "07" / 

KONTO WYJĄTKOWE 

"07"
oferta specjalna dla 

funkcjonariuszy i pracowników 

cywilnych policji

1.  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku 
2,3 miesięcznie 10,00 10,00 45,00 0,00/5,00 

4
7,00 

5 

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-

Konto i TeleBOŚ 
2

miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  PRZELEWY KRAJOWE

2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności:

2.1.1 wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): 

a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji

zbiorczo miesięcznie

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

b) na pozostałe rachunki w BOŚ S.A. od każdej operacji

- zlecony w placówce 0,00 3,00
 6 0,00 3,00

 6
3,00 

6

- składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji

a)  zlecony w placówce 0,00 10,00 0,00 10,00 7,00

b)  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

c)  realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

-  w placówce do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

-  w placówce od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

-  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 
7
: od każdej operacji

3.1.1  w placówce 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00

3.1.2 za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji

3.2.1 na rachunek w BOŚ S.A.:

a)  złożonego w placówce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

3.2.2 na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS):

a)  złożonego w placówce 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

4.  POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 

rachunku

od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5. WPŁATY, WYPŁATY

5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika 

rachunku

od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 
8 od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00

6. KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA

6.1 Opłata za wydanie karty:

6.1.1 Posiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Współposiadacz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Użytkowanie karty 
9 miesięcznie 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00

6.3 Wymiana karty: od każdej wymiany

6.3.1  z inicjatywy Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2  na wniosek klienta 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Lp. Rodzaj czynności

e-KONTO BOŚ / 

e-KONTO 

WYJĄTKOWE

prowizja / opłata w PLN

Konto bez Kantów

KONTO START / 

KONTO WYJĄTKOWE z 

pakietem produktów i 

usług START

KONTO VIP / 

KONTO WYJĄTKOWE z 

pakietem produktów i 

usług VIP

Sposób pobierania

prowizji / opłaty
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6.4 Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta

(opłata dodatkowa)

od każdej karty 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.5 Wypłata gotówki:

6.5.1 w kraju:

a)  bankomaty własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat (w przypadku rachunków wspólnych, do 

których wydano 2 karty, limit jest liczony podwójnie)

limit w miesiącu 

kalendarzowym

bez ograniczeń 2 bez ograniczeń 2 1

c)  bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji nie dotyczy 5,00 nie dotyczy 5,00 5,00

d)  kasy własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e)  kasy innych instytucji od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6.5.2 za granicą od każdej operacji 6,00 
10

6,00 
10 0,00 6,00 

10
6,00 

10

6.6 Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.9 Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.10 Ubezpieczenie do karty

obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia 

karty

miesięcznie 1,40 / 1,70 
11

1,40 / 1,70 
11

1,70 / 1,40 
11

1,40 / 1,70 
11

1,40 / 1,70 
11

7.  PAKIETY SMS 
12

7.1 Pakiet bezpłatny:

7.1.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (3 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

7.2 Pakiet standardowy:

7.2.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

7.2.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (20 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

7.3 Pakiet rozszerzony:

7.3.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7.3.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (40 szt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

8. LIMIT DEBETOWY
 14

8.1 Przyznanie / odnowienie limitu debetowego 
15 co 30 dni nie dotyczy 3,00 3,00 3,00 3,00

8.2 Przyznanie/odnowienie extra limitu debetowego 
15 co 90 dni nie dotyczy 35,00 35,00 35,00 35,00
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9. POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

9.1 Prowizja przygotowawcza za: od kwoty pożyczki

9.1.1 przyznanie pożyczki 
16

1,00% / 5,00% 
17

min. 30,00

1,00% / 5,00% 
17

min. 30,00

1,00% / 5,00% 
17

min. 30,00

1,00% / 5,00% 
17

min. 30,00

0,50% / 5,00% 
17

min. 15,00 
9.1.2 odnowienie pożyczki 2,00% / 5,00% 

17

min.50,00

2,00% / 5,00% 
17

min.50,00

2,00% / 5,00% 
17

min.50,00

2,00% / 5,00% 
17

min.50,00

2,00% / 5,00% 
17

min.50,00
9.2 Aneks do umowy 

18
:

9.2.1 prolongata od kwoty prolongowanej 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00
9.2.2 podwyższenie limitu od kwoty podwyższenia 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00
9.2.3 zmiany pozostałych warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy od każdego aneksu 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

9.3 Sporządzenie kopii lub odpisu umowy pożyczki od każdego dokumentu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9.4 Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności z tytułu 

pożyczki
19

od każdego monitu 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

9.5 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego pożyczki w koncie od każdego dokumentu 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

9.6 Przygotowanie ugody bankowej od kwoty należności 1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

10. ZMIANA RACHUNKU

10.1 Zmiana rachunku na 
20

: od każdej zmiany

10.1.1 Konto bez Kantów nie dotyczy 0,00 20,00/50,00 
21 0,00 0,00

10.1.2 KONTO START 20,00/50,00 
21 nie dotyczy 20,00/50,00 

21 0,00 0,00

10.1.3 KONTO VIP 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

10.1.4 e-KONTO BOŚ 20,00/50,00 
21

20,00/50,00 
21

20,00/50,00 
21 nie dotyczy 20,00/50,00 

21

10.1.5 KONTO "07" 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

11. ZAMKNIĘCIE RACHUNKU

w ciągu 90 dni od otwarcia

od każdego rachunku 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

1
 wszystkie opłaty za otwarte do 29.08.2010 r.:

 - KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług START są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA START,

 - KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP są  pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA VIP,

 - e-KONTO WYJĄTKOWE są pobierane w takiej samej wysokości jak dla e-KONTA BOŚ,

 - KONTO WYJĄTKOWE "07" są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA "07";

5 
opłata nie jest pobierana przez 12 miesięcy od dnia otwarcia; zwolnienie z opłaty nie dotyczy rachunków zmienianych na KONTO "07";

6
 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej;

7 
nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.;

9
 w przypadku kart, za które do dnia 31.08.2012r. przypadał termin pobrania  rocznej  opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna;

11
 ubezpieczenie karty Maestro / karty debetowej wynosi 1,40 zł miesięcznie, ubezpieczenie karty Maestro ze znakiem VIP / karty debetowej ze znakiem VIP wynosi 1,70 zł miesięcznie;

13 
30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

14 
dla umów rachunków zawartych do dnia 2.08.2009 r. określenie limit debetowy dotyczy debetu limitowanego;

18 
jeśli zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobiera się jedną, wyższą opłatę;

22 
do 1.06.2013 r. do e-KONT otwartych do 14.02.2013 r. stosuje się opłaty w wysokosci określonej dla e-KONT BOŚ.

8 
zasady wypłat:

- BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

- wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

- wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

- wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

2 
opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych; 

16 
w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% kwoty udzielonej pożyczki min. 15,00 PLN;

20
 nowy pakiet obowiązuje od dnia następnego po dokonaniu zmiany,

19 
opłata pobierana jest od monitów wysyłanych do pożyczkobiorcy (opłata nie jest pobierana za monity wysyłane do poręczycieli lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki),

3
 w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. opłata nie jest pobierana przez 6 miesięcy od dnia otwarcia; 

4 
przy braku wpływu w danym miesiącu na rachunek min. 1000 zł  pobierana jest w kolejnym miesiącu opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 5,00 zł; opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy posiadacz e-KONTA BOŚ bądź jeden ze współposiadaczy nie ukończył 28 roku życia; 

wyłączenie z pobierania opłaty nie dotyczy e-KONTA WYJĄTKOWEGO otwartego do 29.08.2010r.; 

10 
opłata nie jest pobierana od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r.

12 
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 oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy;

17 
w przypadku pożyczki oferowanej za pośrednictwem doradców partnerskich prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%;

15 
opłata dotyczy wyłącznie rachunków, których umowa została zawarta do 29.08.2010 r.;

21
 zmiana pakietu w okresie 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku - 50,00 PLN, po upływie 12 miesięcy - 20,00 PLN.
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PODROZDZIAŁ 1.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 
1

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00/20,00 
2

1.2 Prowadzenie rachunku 
3 miesięcznie 5,00

 4
5,00 

5

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-

Konto i TeleBOŚ 
3

miesięcznie nie dotyczy 7,00

2.  PRZELEWY KRAJOWE

2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności:

2.1.1 wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): 

a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji

zbiorczo miesięcznie

nie dotyczy 6,00

b) na pozostale rachunki: od każdej operacji

-  zlecony w placówce:

  w PLN 0,00 3,00 
6

  w walutach wymienialnych nie dotyczy 3,00 
6

-  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00

2.1.2 zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji

a)  zlecony w placówce 10,00 10,00

b)  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,50 0,50

c)  realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

-  w placówce do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 20,00 20,00

-  w placówce od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 15,00 15,00

-  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 5,00 5,00

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 
7
: od każdej operacji

3.1.1  w placówce 3,00 3,00

3.1.2 za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00

3.2 Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji

3.2.1 na rachunek w BOŚ S.A.:

a)  złożonego w placówce 0,00 0,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 1,00 1,00

3.2.2 na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS):

a)  złożonego w placówce 3,00 3,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 1,00 1,00

4.  POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 1,00 1,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 1,00 1,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 

rachunku 

od każdej operacji 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00

5. WPŁATY, WYPŁATY

5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika 

rachunku

od każdej operacji 0,00 0,00

5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 
8 od każdej operacji 0,00 0,00

Rodzaj czynności

prowizja / opłata w PLN

KONTO H2O / KONTO 

WYJĄTKOWE H2O
A'vistaSposób pobierania

prowizji / opłaty
Lp.
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6.  KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA

6.1 Opłata za wydanie karty: 0,00 nie dotyczy

6.2 Użytkowanie karty 
9 miesięcznie 1,00 nie dotyczy

6.3 Wymiana karty: od każdej wymiany

6.3.1  z inicjatywy Banku 0,00 nie dotyczy

6.3.2  na wniosek klienta 50,00 nie dotyczy

6.4 Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta

(opłata dodatkowa)

od każdej karty 50,00 nie dotyczy

6.5 Wypłata gotówki:

6.5.1 w kraju:

a)  bankomaty własne od każdej operacji 0,00 nie dotyczy

b)  bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat limit w miesiącu 

kalendarzowym

2 nie dotyczy

c)  bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji 5,00 nie dotyczy

d)  kasy własne od każdej operacji 0,00 nie dotyczy

e)  kasy innych instytucji od każdej operacji 5,00 nie dotyczy

6.5.2 za granicą od każdej operacji 6,00 
10 nie dotyczy

6.6 Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% nie dotyczy

6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 nie dotyczy

6.8 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 nie dotyczy

6.9 Zastrzeżenie karty (nieprzestrzeganie postanowień regulaminu) od każdego zastrzeżenia 50,00 nie dotyczy

6.10 Ubezpieczenie do karty

obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia 

karty

miesięcznie 0,30 
11 nie dotyczy

7. PAKIETY SMS 
12

7.1 Pakiet bezpłatny:

7.1.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.1.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 nie dotyczy 0,00

7.1.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (3 szt) nie dotyczy 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,50

7.2 Pakiet standardowy:

7.2.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.2.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 nie dotyczy 4,80

7.2.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (20 szt) nie dotyczy 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,25

7.3 Pakiet rozszerzony:

7.3.1 udostępnienie jednorazowo nie dotyczy 0,00

7.3.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 nie dotyczy 7,50

7.3.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (40 szt) nie dotyczy 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu nie dotyczy 0,20
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1 
wszystkie opłaty za otwarte do 29.08.2010 r. KONTO WYJĄTKOWE H2O są pobierane w takiej samej wysokości jak dla KONTA H2O;  

2 
w przypadku otwarcia rachunku bez wniesienia piewszej wpłaty pobierana jest opłata w wysokości 20 zł;

5
 opłata nie jest pobierana w przypadku rachunku otwartego wyłącznie do obsługi lokaty inwestycyjnej,

7 
nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.;

11 
ubezpieczenie dotyczy karty Maestro H2O / karty debetowej H2O;

13 
30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3 
opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych;

4
 opłata nie jest pobierana:

 - za rachunek otwierany przez posiadacza KONTA VIP/KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP,

 - przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku za rachunek otwierany przez posiadacza KONTA WYJĄTKOWEGO i KONTA "07"/KONTA WYJĄTKOWEGO "07"; 

9
 w przypadku kart, za które do dnia 31.08.2012r. przypadał termin pobrania  rocznej  opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie 

rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna;

6
 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / 

pożyczki / karty kredytowej;

12 
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 oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy;

8 
zasady wypłat:

- BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

- wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

- wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

- wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

10 
opłata nie jest pobierana od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r.
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PODROZDZIAŁ 1.3 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EKOPROFIT

Klienci posiadający 

rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy

Pozostali klienci

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 0,00

2. OPERACJE GOTÓWKOWE / BEZGOTÓWKOWE

2.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika 

rachunku

od każdej operacji 0,00 0,00

2.2 Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z rachunku 
1
:

2.2.1  bezpłatne wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe w miesiącu kalendarzowym: limit wypłat w miesiącu 

kalendarzowym

1 1

2.2.2  każda kolejna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym 
2
:

a)  realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji 

składanym za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto

od każdej operacji 5,00 
2

10,00 
2

b)  pozostałe od każdej operacji 10,00 
2

12,00 
2

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego: od każdej operacji 3,00 3,00

4.  POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku w ramach polecenia zapłaty od każdej operacji 1,00 1,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 0,00 0,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 

rachunku 

od każdej operacji 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00

2 
opłata nie jest pobierana w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A. (w tym: inwestycyjnej) lub opłacenie składki 

ubezpieczenia grupowego nabywanego w BOŚ S.A.;

EKOPROFIT

Sposób pobierania

prowizji / opłaty
Lp.

prowizja / opłata w PLN

Rodzaj czynności

1 
pod pojęciem tym rozumie się każdą wypłatę dokonywaną w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej;
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PODROZDZIAŁ 1.4 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WIĘCEJ ZA MNIEJ

prowizja / opłata w PLN

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00

1,3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-

Konto i TeleBOŚ 

miesięcznie 0,00

2. OPERACJE GOTÓWKOWE / BEZGOTÓWKOWE

2.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika 

rachunku

od każdej operacji 0,00

2.2 Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z rachunku 
1
:

2.2.1  bezpłatne wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe w miesiącu kalendarzowym: limit wypłat w miesiącu 

kalendarzowym

1

2.2.2  każda kolejna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym:

a)  realizowana pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto od każdej operacji 5,00 

b)  pozostałe od każdej operacji 10,00 

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

KONTO 

OSZCZĘDNOŚCIOWE 

1 
pod pojęciem tym rozumie się każdą wypłatę dokonywaną w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej;
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ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE i RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Prowadzenie rachunku 
3 miesięcznie 12,00 21,00 5,00 

4 0,00 19,00

1.3 Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-

Konto i TeleBOŚ 
3

miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  PRZELEWY KRAJOWE

2.1 Przelewy krajowe, w tym przelewy z odroczonym terminem płatności:

2.1.1 wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): 

a) na własny rachunek bieżący, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą od każdej operacji

zbiorczo miesięcznie

6,00 6,00 0,00 6,00 6,00

b) na pozostałe rachunki: od każdej operacji

-   zlecony w placówce 3,00 
5

3,00 
5 0,00 3,00 

5 0,00

-  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 zewnętrzny (na rachunek w innym banku, w tym do US i ZUS): od każdej operacji

a)  zlecony w placówce 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

b)  składany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00

c)  realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

-  w placówce do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00

-  w placówce od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

-  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00

3. STAŁE ZLECENIA PŁATNICZE

3.1 Utworzenie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 
6
: od każdej operacji

3.1.1  w placówce 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.1.2 za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Realizacja zlecenia stałego: od każdej operacji

3.2.1 na rachunek w BOŚ S.A.:

a)  złożonego w placówce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

3.2.2 na rachunek w innym banku (w tym do US i ZUS):

a)  złożonego w placówce 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00

b)  złożonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

4. POLECENIA ZAPŁATY

4.1 Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00

4.2 Realizacja polecenia zapłaty: od każdej operacji

4.2.1 na rachunek w BOŚ S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 na rachunek w innym banku 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

4.3 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 

rachunku

od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.4 Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.5 Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.6 Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty od każdej operacji 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5. WPŁATY, WYPŁATY

5.1 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacza / pełnomocnika 

rachunku

od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Wypłaty gotówkowe z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 
7 od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EKOKONTO H2O 
1

Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
prowizja / opłata w PLN

Pakiet EKOKONTO

VIP 
1

KONTO WYJĄTKOWE 

STUDENT 
2Lp.

KONTO WYJĄTKOWE 
2Pakiet EKOKONTO

 1

Pakiet EKOKONTO PLUS
 1
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6.  KARTA MAESTRO / KARTA DEBETOWA

6.1 Opłata za wydanie karty:

6.1.1 Posiadacz (w przypadku EKOKONTA H2O osoba małoletnia): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Współposiadacz: 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

6.2 Użytkowanie karty 
8 miesięcznie 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00

6.3 Wymiana karty: od każdej wymiany

6.3.1  z inicjatywy Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2  na wniosek klienta 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.4 Ekspresowe wydanie / wymiana karty na wniosek klienta

(opłata dodatkowa)

od każdej karty 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.5 Wypłata gotówki:

6.5.1 w kraju:

a)  bankomaty własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)  bankomaty obce - limit bezpłatnych wypłat (w przypadku rachunków wspólnych, do 

których wydano 2 karty, limit jest liczony podwójnie)

limit w miesiącu 

kalendarzowym

2 bez ograniczeń 2 0 2

c)  bankomaty obce (opłata po wykorzystaniu limitu) od każdej operacji 5,00 nie dotyczy 5,00 5,00 5,00

d)  kasy własne od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e)  kasy innych instytucji od każdej operacji 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6.5.2 za granicą od każdej operacji 6,00 
9 0,00 6,00 

9
6,00 

9
6,00 

9

6.6 Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

6.7 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartą) od każdej operacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.9 Zastrzeżenie karty, gdy klient nie przestrzega postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6.10 Ubezpieczenie do karty

obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego użycia 

karty

miesięcznie 1,40 / 1,70 
10

1,70 / 1,40 
10

0,30 
11

1,40 / 1,70 
10

1,40 / 1,70 
10

7.  PAKIETY SMS 
12

7.1 Pakiet bezpłatny:

7.1.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

7.1.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

7.1.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (3 szt) 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,50 0,50 nie dotyczy 0,50 0,50

7.2 Pakiet standardowy:

7.2.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

7.2.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 4,80 4,80 nie dotyczy 4,80 4,80

7.2.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (20 szt) 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,25 0,25 nie dotyczy 0,25 0,25

7.3 Pakiet rozszerzony:

7.3.1 udostępnienie jednorazowo 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

7.3.2 korzystanie w okresie rozliczeniowym
13 7,50 7,50 nie dotyczy 7,50 7,50

7.3.3 opłata za SMS: od każdego SMS

a)  w ramach limitu (40 szt) 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

b)  po wykorzystaniu limitu 0,20 0,20 nie dotyczy 0,20 0,20

8.  LIMIT DEBETOWY
 14 

8.1 Przyznanie / odnowienie limitu debetowego co 30 dni 3,00 3,00 nie dotyczy 3,00 3,00

8.2 Przyznanie/odnowienie extra limitu debetowego co 90 dni 35,00 35,00 nie dotyczy nie dotyczy 35,00
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9. POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

9.1 Prowizja przygotowawcza za : od kwoty pożyczki

9.1.1 przyznanie pożyczki 
15

1,00% / 5,00% 
16

min. 30,00

1,00% / 5,00% 
16

min. 30,00

nie dotyczy 1,00% / 5,00% 
16

min. 30,00

1,00% / 5,00% 
16

min. 30,00
9.1.2 odnowienie pożyczki 2,00% / 5,00% 

16

min.50,00

2,00% / 5,00% 
16

min.50,00

nie dotyczy 2,00% / 5,00% 
16

min.50,00

2,00% / 5,00% 
16

min.50,00
9.2 Aneks do umowy 

17
:

9.2.1 prolongata od kwoty prolongowanej 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

nie dotyczy 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00
9.2.2 podwyższenie limitu od kwoty podwyższenia 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00

nie dotyczy 1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 30,00
9.2.3 zmiany pozostałych warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy od każdego aneksu 50,00 50,00 nie dotyczy 50,00 50,00

9.3 Sporządzenie kopii lub odpisu umowy pożyczki od każdego dokumentu 100,00 100,00 nie dotyczy 100,00 100,00

9.4 Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności z tytułu 

pożyczki
18

od każdego monitu 30,00 30,00 nie dotyczy 30,00 30,00

9.5 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego pożyczki w koncie od każdego dokumentu 50,00 50,00 nie dotyczy 50,00 50,00

9.6 Przygotowanie ugody bankowej od kwoty należności 1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

nie dotyczy 1,50%

min. 100,00

1,50%

min. 100,00

10. ZMIANA RACHUNKU

10.1 Zmiana rachunku na 
19

: od każdej zmiany

10.1.1 Konto bez Kantów 20,00 20,00 nie dotyczy 0,00 20,00

10.1.2 KONTO START 20,00 20,00 nie dotyczy 0,00 20,00

10.1.3 KONTO VIP 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00

10.1.4 e-KONTO BOŚ 20,00 20,00 nie dotyczy 0,00 20,00

10.1.5 KONTO "07" 0,00 0,00 nie dotyczy 0,00 0,00
1 

dla umów zawartych do 10.05.2009 r.; w przypadku rachunku EKOKONTO H2O dla umów rachunku EKOKONTO otwartych do 10.05.2009 r.
2 

dla umów zawartych do 29.08.2010 r.;
3 

opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku/uruchomienia usługi, jeśli w tym miesiącu rachunek/usługa funkcjonuje mniej niż 10 dni kalendarzowych;
4 

opłata nie jest pobierana za rachunki otwarte przez posiadaczy Pakietu EKOKONTO PLUS i Pakietu EKOKONTO VIP;
5
 opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i przelewu przeznaczonego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej;

6 
nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty kredytu/pożyczki w BOŚ S.A.;

8
 w przypadku kart, za które do dnia 31.07.2012r. przypadał termin pobrania  rocznej  opłaty za kartę, miesięczna opłata za użytkowanie karty będzie pobierana od następnego miesiąca po upływie rocznego okresu, za który została naliczona opłata roczna;

10
 ubezpieczenie karty Maestro / karty debetowej wynosi 1,40 zł miesięcznie, ubezpieczenie karty Maestro ze znakiem VIP / karty debetowej ze znakiem VIP wynosi 1,70 zł miesięcznie;

11 
ubezpieczenie dotyczy karty Maestro H2O / karty debetowej H2O;

13 
30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

14 
dla umów rachunków zawartych do dnia 2.08.2009 r. określenie limit debetowy dotyczy debetu limitowanego;

15 
w ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% kwoty udzielonej pożyczki min. 15,00 PLN;

16 
w przypadku pożyczki oferowanej za pośrednictwem doradców partnerskich prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%;

17 
jeśli zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobiera się jedną, wyższą opłatę;

12 
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 oraz TeleBOŚ, są bezpłatne; niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy;

7 
zasady wypłat:

- BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

- wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

- wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

- wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

19
 nowy pakiet obowiązuje od dnia następnego po dokonaniu zmiany.

9 
 opłata nie jest pobierana od dnia 01.08.2012r. do dnia 31.12.2012r.

18 
opłata pobierana jest od monitów wysyłanych do pożyczkobiorcy (opłata nie jest pobierana za monity wysyłane do poręczycieli lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki);
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ROZDZIAŁ 3. INNE CZYNNOŚCI DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

1. Sporządzenie wyciągu w wersji papierowej lub elektronicznej:

1.1 Miesięczne zestawienie operacji raz w miesiącu 0,00

1.2 Sporządzenie dodatkowego miesięcznego wyciągu papierowego dla klienta, który 

otrzymuje wyciągi w formie elektronicznej

od każdego dokumentu 8,00

2. Sporządzenie odpisu na wniosek klienta 
1
:

2.1 Obrotów na jednym rachunku bankowym: od każdego dokumentu

2.1.1 za bieżący rok 30,00

2.1.2 za każdy poprzedni rok 40,00

2.2 Wyciągu z rachunku bankowego: od każdego dokumentu

2.2.1 za bieżący rok 20,00

2.2.2 za każdy poprzedni rok 30,00

2.3 Pojedynczego dowodu do wyciągu: od każdego dokumentu

2.3.1 za bieżący rok 10,00

2.3.2 za każdy poprzedni rok 15,00

3. Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach w BOŚ S.A. lub 

o stanie środków na rachunku

od każdego dokumentu 30,00

4. Wydanie na życzenie klienta szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi 

Bankowi danymi

od każdego dokumentu 100,00

5. Wydanie na życzenie klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej od każdego dokumentu 10,00

6. Dyspozycja na wypadek śmierci: od każdego dokumentu

6.1 przyjęcie 30,00

6.2 zmiana/odwołanie 20,00

7. Autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS od każdej operacji 0,00

8. Obsługa posiadacza poza siedzibą placówki na wniosek klienta (nie dotyczy obsługi 

gotówkowej)
 2

od każdego wyjazdu 100,00

9. Telefoniczne potwierdzenie salda:

9.1 jednorazowo od każdego potwierdzenia 2,00

9.2 miesięcznie miesięcznie 7,00

10. Usługa telefoniczna na hasło
 2 miesięcznie 12,00

11. Blokada środków na rachunku 
3
: od każdej operacji

11.1 przyjęcie i realizacja dyspozycji 60,00

11.2 zmiana 20,00

11.3 potwierdzenie dokonania 20,00

12. Zmiana lub umocowanie nowych pełnomocników 
4 od każdego dokumentu 10,00

13. Cesja praw do rachunków pod jednym numerem modulo od każdego rachunku 30,00

14. Dokonanie/odwołanie zastrzeżenia (rachunek, dokument) od każdej operacji 50,00

15. Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych 

rachunkach oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych informacji 

stanowiących tajemnicę bankową 
5

od każdej operacji 150,00

16. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny lub odwrotnie od każdej zmiany 20,00

17. Odblokowanie usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto i TeleBOŚ: od każdego odblokowania

17.1 przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłami dostępu 5,00

17.2 za pośrednictwem Call Center, bez wydania nowej koperty z hasłami dostępu 0,00

18. Wydanie tokena od każdego wydania

18.1 pierwszego lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania 50,00

18.2 kolejnego (zgubienie, uszkodzenie z winy klienta) 100,00

Prowizja / opłata w PLNRodzaj czynnościLp.
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
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19. Zastrzeżenie tokena 15,00

20. Rozliczenia gotówkowe 
6
:

20.1 Wypłaty z rachunków 
7
: od każdej operacji

20.1.1  dokonanie wypłaty z kas BOŚ S.A. (bez użycia karty) 
8 0,00

20.1.2  nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej:

a) w PLN od kwoty 0,10%

min. 20,00 max. 100,00
b) w walutach wymienialnych od kwoty 0,10%

min. 45,00 max. 100,00
20.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki w BOŚ S.A. dokonywane przez inne osoby niż 

posiadacz / współposiadacz / pełnomocnik rachunku 
9
:

od każdej operacji 3,00

21. Rozliczenia bezgotówkowe: od każdej operacji

21.1 Przelewy krajowe 
8
:

21.1.1 wewnętrzny (z rachunku w BOŚ S.A. na rachunek w BOŚ S.A.): 

a) na własny rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 6,00

b) na pozostałe rachunki 0,00

21.1.2 zewnętrzny (na rachunek w innym banku) 
10 10,00

21.1.3 realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET:

a) do kwoty poniżej 1 000 000 PLN 20,00

b) od kwoty 1 000 000 PLN (włącznie) 15,00

22. Sporządzenie i wysłanie monitu od każdego dokumentu 30,00

23. Telefoniczne powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia 

płatniczego lub polecenia zapłaty w przypadku, gdy odmowa była uzasadniona

od każdego powiadomienia 5,00

24. Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego za 

pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto

od każdego powiadomienia 0,00

2 
usługa oferowana wyłącznie posiadaczom KONTA VIP/KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP oraz Pakietu EKOKONTO VIP;

3 
nie dotyczy blokady na rachunku prowadzonym dla zabezpieczenia należności BOŚ S.A.;

4 
opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy;

8 
nie dotyczy rachunków wymienionych w Dziale I w Rozdziałach 1 i 2; opłata dotyczy również przelewów z rachunku kredytowego z tytułu uruchomienia 

kredytu/pożyczki,

7 
zasady wypłat:

- BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych,

- wypłaty dzienne w kwocie od 20 000 PLN wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą,

- wypłaty dzienne w kwocie od 1 000 USD (lub równowartość w innej walucie wymienialnej) wymagają awizowania do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą,

- wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie

10 
w przypadku:

- przelewu środków (lokata i odsetki) z lokaty otwartej na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej Banku opłata nie jest pobierana,

- przelewu odsetek od długoletniej lokaty terminowej pobierana jest opłata w wysokości 1 zł.

9 
nie dotyczy:

- zobowiązań wobec BOŚ S.A.,

- zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,

- opłaty z tytułu zlecenia wyceny/inspekcji nieruchomości na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,

5 
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; dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania oplaty od banków wyłącznie na 

zasadach wzajemności;

6 
BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych;
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1. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej.

2. Przyjęcie i realizacja blokady na rachunku bankowym dla zabezpieczenia należności BOŚ S.A.

3. Wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu do TeleBOŚ/BOŚBank24 Twoje e-Konto.

4. Realizacja przelewu lub wpłaty gotówkowej w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia umowy pożyczki do pożyczkobiorcy, poręczycieli lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki.

6. Sporządzenie i wysłanie posiadaczowi rachunku wypowiedzenia umowy rachunku.

7. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i pieniężnego w Domu Maklerskim BOŚ S.A. dla klientów posiadających KONTO VIP/KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP oraz Pakiet EKOKONTO VIP.

8. Ubezpieczenie Assistance Medyczny dla klientów posiadających KONTO VIP/KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP.

9. Ubezpieczenie NNW dla klientów posiadających KONTO VIP/KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP.

10. Zindywiduowalizowana obsługa dla posiadaczy KONTA VIP/KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP oraz Pakietu EKOKONTO VIP.

11.

12. Wydanie i użytkowanie karty kredytowej podstawowej lub dodatkowej VISA CLASSIC dla posiadacza i współposiadacza e-KONTA BOŚ/e-KONTA WYJĄTKOWEGO i e-KONTA WYJĄTKOWEGO PLUS w pierwszym roku użytkowania karty.

Tygodniowe analizy rynkowe dotyczące rynku kapitałowego i finansowego (e-mail) dla posiadaczy KONTA VIP/KONTA WYJĄTKOWEGO z pakietem produktów i usług VIP oraz na życzenie posiadaczy e-KONTA BOŚ/e-KONTA WYJĄTKOWEGO i  e-

Lp.

ROZDZIAŁ 4. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI, ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

Rodzaj czynności / usługi

INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34 www.bosbank.pl

Strona 16



DZIAŁ II.   KARTY KREDYTOWE

CLASSIC/STANDARD GOLD

1. Opłata za wydanie i użytkowanie karty podstawowej 
1,  2 rocznie 90,00 150,00

2. Opłata za wydanie i użytkowanie karty dodatkowej 
1,  2 rocznie 75,00 100,00

3. Usługa ekspresowego wydania karty podstawowej / dodatkowej

(opłata dodatkowa)

od każdej karty 50,00 50,00

4. Opłata za Pakiet klubowy rocznie nie dotyczy 100,00

5. Wypłata gotówki: od każdej operacji

5.1 w bankomatach BOŚ S.A. 3,00%

min. 5,00

3,00%

min. 5,00
5.2 w kasach BOŚ S.A. 4,00%

min. 5,00

4,00%

min. 5,00
5.3 w bankomatach i kasach innych banków 4,00%

min. 5,00

4,00%

min. 5,00
5.4 w bankomatach i kasach za granicą 4,00%

min. 10,00

4,00%

min. 10,00
6. Przewalutowanie transakcji zagranicznych od kwoty transakcji 2,50% 2,50%

7. Wymiana karty podstawowej lub dodatkowej: od każdej wymiany

7.1  z inicjatywy Banku 0,00 0,00

7.2  na wniosek klienta 70,00 90,00

8. Usługa ekspresowej wymiany karty podstawowej / dodatkowej

(opłata dodatkowa)

od każdej karty 50,00 50,00

9. Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego
 3 od każdego przekroczenia 20,00 20,00

10. Zmiana limitu kredytowego na wniosek klienta od każdej zmiany 20,00 20,00

11. Opłata za płatny Pakiet ochronny miesięcznie 4,00 6,00

12. Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłużenia miesięcznie

od kwoty zadłużenia

0,30% 0,30%

13. Zastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu od każdego zastrzeżenia 50,00 50,00

14. Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej od każdego zastrzeżenia 0,00 0,00

15. Wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami kraju 
4 od każdej karty równowartość

250 USD

równowartość

250 USD

16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 
4 od każdej operacji równowartość

175 USD

równowartość

175 USD

17. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności 1,50%
min. 100,00

1,50%
min. 100,00

18. Sporządzenie i wysłanie monitu o braku spłaty należności z tytułu karty kredytowej 
5 od każdego dokumentu 20,00 20,00

19. Sporządzenie na wniosek klienta kopii lub odpisu umowy od każdego dokumentu 100,00 100,00

 3
 opłata pobierana na koniec cyklu rozliczeniowego, jeżeli w jego trakcie występowało przekroczenie przyznanego limitu kredytowego;

  5
 opłata nie jest pobierana w przypadku sporządzenia i wysłania wypowiedzenia umowy o kartę  posiadaczowi karty.

Sposób pobierania

prowizji / opłaty

 4
 opłaty określone w równowartości USD przeliczane są na EUR według stawek organizacji płatniczej, a następnie są przeliczone przez Bank z EUR na PLN po Referencyjnym kursie walutowym.

prowizja / opłata w PLN
Rodzaj czynnościLp.

 1
 opłata pobierana jest raz w roku „z dołu”; opłata za kartę podstawową i dodatkową nie jest pobierana w pierwszym roku i kolejnych latach użytkowania, jeżeli łączna kwota transakcji 

bezgotówkowych, rozliczonych przez Bank w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin pobrania opłaty, jest co najmniej równa kwocie podanej w odpowiednim dla typu karty Komunikacie;
 2

 w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, opłata jest naliczana proporcjonalnie do wykorzystanego okresu korzystania z karty; opłata nie jest naliczana jeżeli łączna kwota transakcji 

bezgotówkowych, rozliczonych przez Bank do dnia rezygnacji, jest co najmniej równa kwocie podanej w odpowiednim dla typu karty Komunikacie;

INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34 www.bosbank.pl

Strona 17



DZIAŁ III.  KREDYTY I POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 1. KREDYTY I POŻYCZKI - BIEŻĄCA OFERTA SPRZEDAŻOWA

PODROZDZIAŁ 1.1  KREDYTY HIPOTECZNE / POŻYCZKI HIPOTECZNE

Kredyt hipoteczny / 

kredyt hipoteczny z 

wydłużoną karencją 

spłaty

Ekologiczny kredyt 

hipoteczny / 

ekologiczny kredyt 

hipoteczny z wydłużoną 

karencją spłaty

Kredyt hipoteczny 

z dotacją NFOŚiGW 

(dom energooszczędny)

Pożyczka hipoteczna

1. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki
1.1 podstawowa 1,50%

min. 300,00 
1

2,50%

min. 300,00 

1,70%

min. 600,00

1.2 kredyt / pożyczka z grupowym ubezpieczeniem:

1.2.1 nieruchomości (Wariant 1 lub 2) 1,00% 
1 1,20%

1.2.2 na wypadek utraty stałego źródła dochodów (Wariant 3) 0,70%
 1 0,90%

1.2.3 nieruchomości oraz na wypadek utraty stałego źródła dochodów (Wariant 4 lub 5) 0,30% 
2 0,50%

2. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo 200,00 200,00 nie dotyczy

3. Prowizja rekompensacyjna 
3,  4 od kwoty przedterminowej 

spłaty części/ całości 

kredytu / pożyczki

2,00%

min. 200,00

2,00%

min. 200,00

2,00%

min. 200,00

4. Zmiana waluty (przewalutowanie) 
5
: od kwoty kredytu / 

pożyczki pozostałych do 

spłaty
4.1 na PLN 0,00 0,00 0,00

4.2 na inne waluty 1,00%

min. 100,00

1,00%

min. 100,00

1,00%

min. 100,00
5. Czynności związane z przygotowaniem zmian do umów dotyczących 

6
:

5.1 prolongaty spłaty kredytu/pożyczki
od prolongowanej kwoty 

7 0,50%

min. 150,00
5.1.1  na okres do 12 miesięcy włącznie 0,60%

min. 200,00

0,60%

min. 200,00
5.1.2  na okres powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie 0,80%

min. 250,00

0,80%

min. 250,00
5.1.3  na okres powyżej 24 miesięcy 1,00%

min. 300,00

1,00%

min. 300,00
5.2 podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki

od podwyższanej kwoty
1,00%

min. 300,00

1,00%

min. 300,00

1,25%

min. 600,00
5.3 innych warunków umowy kredytu/pożyczki na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy 

8

od każdej zmiany 200,00 200,00 200,00

Sposób pobierania

prowizji / opłaty
Lp. Rodzaj czynności

prowizja / opłata w PLN
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6. Zawieszenie rat za realizację każdej 

dyspozycji
100,00 100,00 100,00

7. Wydrukowanie na życzenie klienta duplikatu harmonogramu spłat (bez zmiany 

harmonogramu)
od każdego dokumentu

10,00 10,00 10,00

8. Sporządzenie kopii lub odpisu umowy o kredyt/pożyczkę na życzenie 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, poręczyciela lub innych osób, których majątek stanowi 

zabezpieczenie kredytu

od każdego dokumentu 100,00 100,00 100,00

9. Wydanie klientowi, na jego wniosek: od każdego dokumentu

9.1 zaświadczenia o kredycie/pożyczce do Urzędu Skarbowego 100,00 100,00 100,00

9.2 pozostałych zaświadczeń, w tym: stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytu/pożyczki i innych tytułów, zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji jako 

dłużnik lub innych zaświadczeń

 150,00  150,00 100,00

9.3 opinii o kliencie/kredycie 300,00 300,00 nie dotyczy

10. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które 

kredytobiorca / pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z 

zawartą umową 
9
:

od każdego wezwania

10.1 wysłanie pierwszego wezwania 20,00 20,00 20,00

10.2 wysłanie kolejnych wezwań 30,00 30,00 30,00

11. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności
1,50%

min. 150,00

1,50%

min. 150,00

1,50%

min. 150,00

12. Opłaty za wycenę oraz inspekcję nieruchomości

(dotyczy wniosków złożonych od 11.05.2009 r.): 
10

12.1 niezależna wycena: 
11 od każdej wyceny

12.1.1 lokalu mieszkalnego/działki budowlanej/rekreacyjnej 550,00 550,00 550,00

12.1.2 domu jednorodzinnego/letniskowego 930,00 930,00 930,00

12.1.3 domu jednorodzinnego/letniskowego w trakcie budowy 1 160,00 1 160,00

12.2 za inspekcję na etapie rozpatrywania wniosku i opinię o wartości nieruchomości: 
11 od każdej inspekcji

12.2.1 lokalu mieszkalnego/działki budowlanej/rekreacyjnej 290,00 290,00 290,00

12.2.2 domu jednorodzinnego/letniskowego 475,00 475,00 475,00

12.2.3 innych nieruchomości ustalana indywidualnie z 

podmiotem dokonującym 

wyceny/inspekcji

ustalana indywidualnie z 

podmiotem dokonującym 

wyceny/inspekcji

ustalana indywidualnie z 

podmiotem dokonującym 

wyceny/inspekcji
12.3 za każdą następną inspekcję 

12 od każdej inspekcji 180,00 180,00 nie dotyczy

13. Opłata za inspekcję nieruchomości: od każdej inspekcji

(dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków złożonych do 10.05.2009r. włącznie)

13.1 za pierwszą inspekcję 100,00 nie dotyczy nie dotyczy

13.2 za każdą następną 50,00 nie dotyczy nie dotyczy

14. Niestandardowe opłaty/prowizje w ramach OFERT SPECJALNYCH

14.1 prowizja przygotowawcza:
od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki
2,50%

14.1.1 dla pracowników sektora finansowego
0,75%

min. 300,00
 13 min. 300,00 

0,85%

min. 600,00

14.1.2 dla posiadaczy KONTA "07"/KONTA WYJĄTKOWEGO "07" 0,00 0,00
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15. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu / pożyczki: rocznie

od wartości

nieruchomości

15.1 Wariant I obejmujący: 0,0900% 0,0900% 0,0900%

 - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanej lub nieruchomosci w budowie od pożaru i 

innych zdarzeń losowych
15.2 Wariant II obejmujący: 0,2468% 0,2468% 0,2468%

 - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych

 - ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych

 - ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku

 - ubezpieczenie OC

  
1
 w przypadku udzielenia kredytu przeznaczonego przynajmniej w części na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, prowizja przygotowawcza obniżana jest o 0,50 p.p.;

  
2
 w przypadku udzielenia kredytu przeznaczonego przynajmniej w części na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,  prowizja nie jest pobierana;

  
5
 w przypadku przewalutowania kredytu/pożyczki nie jest pobierana dodatkowa opłata za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego tylko przewalutowania;

  
6
 w przypadku, gdy zmiana do umowy następuje co najmniej z dwóch powodów, pobierana jest jedna, wyższa opłata / prowizja;

  
7
w przypadku prolongaty polegającej na zawieszeniu terminu płatności raty/rat kapitałowych:

      - bez wydłużenia okresu na jaki został udzielony kredyt - prowizja pobierana jest od kwoty prolongowanego kapitału w ratach,

      - przy wydłużeniu okresu kredytowania - prowizja pobierana jest od całej prolongowanej kwoty,

  9
  opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie;

  10
 nie jest pobierana opłata za inspekcję dokonaną przez Bank w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową;

 
11

 opłata pobierana jest na rzecz podmiotu wykonującego wycenę/inspekcję;

 
12 

opłata pobierana jest na rzecz Banku lub podmiotu wykonującego wycenę/inspekcję, w zależności od tego, kto dokonuje czynności;

  8
 nie jest pobierana opłata za zmianę do umowy dotyczącą zmiany waluty spłaty kredytu/pożyczki denominowanego/ej oraz zmiany rachunku do spłaty kredytu/pożyczki denominowanego/j w walucie;

 
13

 w przypadku udzielenia kredytu przeznaczonego przynajmniej w części na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku –  prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% min. 300 PLN;

  
3
 prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki naliczana jest od kwoty kredytu/pożyczki spłaconej przed terminem i płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki lub

    raty kredytu/pożyczki; 

    dla umów zawartych przed dniem 20.05.2013 r. prowizja w wysokości 2%, min 200 zł obowiązuje od dnia doręczenia Kredytobiorcy informacji o zmianie Taryfy w trybie określonym w ZOZK dla zmiany Taryfy;

  
4
 prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana:

      - w przypadku, gdy spłata kredytu/pożyczki następuje po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy,

      - od kredytów / pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim (dotyczy umów zawartych do 17.12.2011r.),

     - w przypadku spłaty kredytu hipotecznego z dotacją NFOŚiGW (dom energooszczędny) dokonanej ze środków dotacji ;
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PODROZDZIAŁ 1.2. KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Kredyt giełdowy

na zakup papierów 

wartościowych

prowizja / opłata w PLN

1. Prowizja przygotowawcza związana z udzieleniem kredytu: od kwoty przyznanego 

kredytu
1.1 jednorazowego na zakup akcji w obrocie pierwotnym / w pierwszej ofercie publicznej ustalana każdorazowo dla 

danej emisji

1.2 odnawialnego w formie limitu kredytowego:

1.2.1 na okres do 6 miesięcy  60%

stawki prowizji określonej dla 

kredytu udzielanego na 

okres powyżej 6 do 12 

miesięcy

1.2.2 na okres powyżej 6 do 12 miesięcy

a)    do kwoty 50.000 PLN (włącznie) 1,50%

b)    powyżej 50.000 PLN do 100.000 PLN 1,25%

c)    powyżej 100.000 PLN do 200.000 PLN 0,90%

d)    powyżej 200.000 PLN 0,70%

2. Czynności związane z przygotowaniem umów / aneksów do umów dotyczących
1
:

2.1 prolongaty terminów spłaty kredytu od prolongowanej kwoty

2.1.1 na okres do 6 miesięcy 60%

stawki prowizji określonej dla 

kredytu prolongowanego na 

okres powyżej 6 do 12 

miesięcy

2.1.2 na okres powyżej 6 do 12 miesięcy

a)    do kwoty 50.000 PLN (włącznie) 1,50%

b)    powyżej 50.000 PLN do 100.000 PLN 1,25%

c)    powyżej 100.000 PLN do 200.000 PLN 0,90%

d)    powyżej 200.000 PLN 0,70%

2.2 podwyższenia kwoty kredytu

(od kwoty podwyższanej proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do 

zakończenia umowy, począwszy od miesiąca zawarcia umowy / aneksu):

od podwyższanej kwoty

2.2.1 do kwoty 50.000 PLN (włącznie) 1,50%

2.2.2 powyżej 50.000 PLN do 100.000 PLN 1,25%

2.2.3 powyżej 100.000 PLN do 200.000 PLN 0,90%

2.2.4 powyżej 200.000 PLN 0,70%

2.3 zmiany innych warunków umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy od każdej zmiany 100,00

3. Wydrukowanie na życzenie klienta duplikatu harmonogramu spłat (bez zmiany 

harmonogramu) 
2

od każdego dokumentu 10,00

4. Sporządzenie kopii lub odpisu umowy o kredyt na życzenie kredytobiorcy, poręczyciela 

lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie kredytu

od każdego dokumentu 100,00

5. Wydanie klientowi, na jego wniosek zaświadczeń, w tym: stwierdzających wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytu i innych tytułów, zaświadczeń, że klient nie figuruje w 

ewidencji jako dłużnik lub innych zaświadczeń

od każdego dokumentu 100,00

6. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które Kredytobiorca 

zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową
3
:

od każdego wezwania

6.1 wysłanie pierwszego wezwania 20,00

6.2 wysłanie kolejnych wezwań 30,00

7. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności 1,50%

min. 100,00

  
1
 w przypadku, gdy zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobierana jest jedna, wyższa prowizja / opłata;

  3
  opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie.

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

  
2
 w przypadku kredytów podlegających  ustawie o kredycie konsumenckim, opłata nie jest pobierana;
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PODROZDZIAŁ 1.3. POZOSTAŁE KREDYTY

Inne kredyty

prowizja / opłata w PLN

1. Rozpatrzenie wniosku 
1,  2 od wnioskowanej kwoty 50,00

2. Prowizja przygotowawcza 
2 od kwoty przyznanego 

kredytu
2.1 kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚ i GW 5,00%

min. 50,00
2.2 kredyty udzielane we współpracy z donatorami środków od 1,50% do 3,50% 

min. 100,00

lub zgodnie z umową o 

współpracy
2.3 kredyty udzielane z zagranicznych linii kredytowych 0,75%

2.4 pozostałe kredyty 1,00%

min. 50,00

3. Prowizja rekompensacyjna 
3, 4

od kwoty przedterminowej 

spłaty części/ całości 

kredytu
3.1 kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚ i GW 

5 3,00%

min. 50,00
3.2 pozostałe kredyty 1,00%

min. 50,00

4. Zmiana waluty (przewalutowanie) 
6 od kwoty kredytu 

pozostałego do spłaty

2,00%

min. 50.00
5. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 

 7

5.1 prolongaty spłaty kredytu od prolongowanej kwoty 1,00%

min. 30,00
5.2 podwyższenia kwoty kredytu od podwyższanej kwoty 1,00%

min. 30,00
5.3 zmiany innych warunków umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy 

8 od każdej zmiany 100,00

6. Wydrukowanie na życzenie klienta duplikatu harmonogramu spłat (bez zmiany 

harmonogramu)  
9

od każdego dokumentu 10,00

7. Sporządzenie kopii lub odpisu umowy o kredyt na życzenie kredytobiorcy, poręczyciela 

lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie kredytu
od każdego dokumentu 100,00

8. Wydanie klientowi, na jego wniosek: od każdego dokumentu

8.1 zaświadczenia  o udzieleniu kredytu na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów 

służących ochronie środowiska 
50,00

8.2 pozostałych zaświadczeń, w tym: stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu kredytu 

i innych tytułów, zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji jako dłużnik lub innych 

zaświadczeń

100,00

9. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które 

kredytobiorca / pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z 

zawartą umową
10

:

od każdego wezwania

9.1 wysłanie pierwszego wezwania 20,00

9.2 wysłanie kolejnych wezwań 30,00

10. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności 1,50%

min. 50,00

  
1
 w przypadku udzielenia kredytu prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej;

 
 2

 w przypadku kredytu studenckiego prowizja przygotowawcza pobierana jest, gdy student nie posiada w BOŚ S.A. dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;

  
3
 prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana jest od kwoty kredytu spłaconej przed terminem i płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu lub raty kredytu;

  
4
 prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana:

    - od kredytów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim,

    - w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z donatorami środków, o ile umowa o współpracy nie stanowi inaczej;

  
5
 nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW;

  
6
 w przypadku przewalutowania kredytu nie jest pobierana dodatkowa opłata za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego tylko przewalutowania;

  
7
 w przypadku, gdy zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobierana jest jedna, wyższa opłata / prowizja;

  
8
 w przypadku kredytów podlegających  ustawie o kredycie konsumenckim, nie jest pobierana opłata z tytułu przygotowania aneksu do umowy za wcześniejszą spłatę części kredytu;

  
9
 w przypadku kredytów podlegających  ustawie o kredycie konsumenckim, opłata nie jest pobierana;

   10 
opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie.

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
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PODROZDZIAŁ 1.4. POŻYCZKI

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa 

konsolidacyjna

(na spłatę zobowiązań 

kredytowych)

Inne pożyczki

1. Rozpatrzenie wniosku 
1 od wnioskowanej kwoty nie dotyczy 50,00

2. Prowizja przygotowawcza: od kwoty pożyczki 1,00%

min. 50,00
2.1 pożyczka gotówkowa

2.1.1 klient 
3

3,00% / 5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

2.1.2 klient nowy  5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

2.2 pożyczka gotówkowa konsolidacyjna 

2.2.1 klient 
3

4,00% / 5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

2.2.2 klient nowy  5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

3. Prowizja rekompensacyjna
 4,  5 od kwoty przedterminowej 

spłaty części/ 

całości pożyczki

3,00%

min. 50,00

1,00%

min. 50,00

4. Zmiana waluty (przewalutowanie)
 6 od kwoty pożyczki 

pozostałej do spłaty

2,00%

min. 50.00

2,00%

min. 50.00
5. Czynności związane z przygotowaniem zmian do umów dotyczących 

7
:

5.1 prolongaty spłaty pożyczki od prolongowanej kwoty 
8 1,00%

min. 50,00

1,00%

min. 30,00
5.2 podwyższenia kwoty pożyczki od podwyższanej kwoty 3,00%

min. 50,00

1,00%

min. 30,00
5.3 innych warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy 

9 od każdej zmiany 100,00 100,00

6. Wydrukowanie na życzenie klienta duplikatu harmonogramu spłat (bez zmiany 

harmonogramu) 
10

od każdego dokumentu 10,00 10,00

7. Sporządzenie kopii lub odpisu umowy o pożyczkę na życzenie pożyczkobiorcy, 

poręczyciela lub innych osób, których majątek stanowi zabezpieczenie pożyczki

od każdego dokumentu 100,00 100,00

8. Wydanie klientowi, na jego wniosek  zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia,  zaświadczenia, że klient nie figuruje w ewidencji jako dłużnik lub innych 

zaświadczeń

od każdego dokumentu 100,00 100,00

9. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które pożyczkobiorca 

zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową 
11

:

od każdego wezwania

9.1 wysłanie pierwszego wezwania 20,00 20,00

9.2 wysłanie kolejnych wezwań 30,00 30,00

10. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności 1,50%

min.100,00

1,50%

min. 50,00
11. Niestandardowe opłaty/prowizje w ramach OFERT SPECJALNYCH   

11.1 prowizja przygotowawcza: od kwoty udzielonej 

pożyczki
11.1.1 dla pracowników sektora finansowego 1,00% / 5,00% 

2

min. 50,00

nie dotyczy

11.1.2 dla wolnych zawodów i wybranych grup zawodowych 2,00% / 5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

11.1.3 "07" - dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji 2,00% / 5,00% 
2

min. 50,00

nie dotyczy

11.2 prowizja rekompensacyjna 
4, 5 od kwoty przedterminowej 

spłaty części/ 

całości pożyczki
11.2.1 dla pracowników sektora finansowego 2,00%

min. 30,00

nie dotyczy

11.2.2 dla wolnych zawodów i wybranych grup zawodowych 2,00%

min. 30,00

nie dotyczy

prowizja / opłata w PLN

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34 www.bosbank.pl

Strona 23



11.2.3 "07" - dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji 2,00%

min. 30,00

nie dotyczy
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5
 prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana od pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim;

  
6
 w przypadku przewalutowania pożyczki nie jest pobierana dodatkowa opłata za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego tylko przewalutowania;

  
7
 w przypadku, gdy zmiana do umowy następuje co najmniej z dwóch powodów, pobierana jest jedna, wyższa prowizja /opłata;

  
8 

w przypadku prolongaty polegającej na zawieszeniu terminu płatności raty/rat kapitałowych:

      - bez wydłużenia okresu na jaki została udzielona pożyczka - prowizja pobierana jest od kwoty prolongowanego kapitału w ratach,

      - przy wydłużeniu okresu kredytowania - prowizja pobierana jest od całej prolongowanej kwoty,

  
10

 w przypadku pożyczek podlegających  ustawie o kredycie konsumenckim, opłata nie jest pobierana;
   11

  opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie.

 

   9
 nie jest pobierana opłata za zmianę do umowy dotyczącą:

    - wcześniejszej spłaty części pożyczki w przypadku pożyczki podlegającej  ustawie o kredycie konsumenckim,

    - zmiany waluty spłaty pożyczki denominowanej,

  
2
 w przypadku pożyczki gotówkowej / pożyczki gotówkowej konsolidacyjnej (przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych) oferowanej za pośrednictwem doradców 

partnerskich oraz za pośrednictwem podmiotów pośredniczących  prowizja przygotowawcza wynosi 5,00%;

  
3
 klient spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:

   - klient posiadający ror w BOŚ S.A. przez okres min. 3 m-cy od daty złożenia wniosku o pożyczkę, który jest systematycznie zasilany (co najmniej raz na 3 m-ce),

   - klient, który przenosi / przeniósł ror do BOŚ S.A., przy czym łączny okres posiadania ror w BOŚ S.A. i w poprzednim banku wynosi min. 3 m-ce od daty złożenia 

wniosku o pożyczkę, który jest / był systematycznie zasilany (co najmniej raz na 3 m-ce),  
4
 prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę pożyczki naliczana jest od kwoty pożyczki spłaconej przed terminem i płatna w dniu przedterminowej spłaty 

pożyczki lub raty pożyczki;
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ROZDZIAŁ 2. KREDYTY I POŻYCZKI - WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY

Pożyczka okazjonalna

(dla umów zawartych do 

29.08.2010r.)

Pożyczka lombardowa

(dla umów zawartych do 

31.03.2010r.)

Kredyt hipoteczny              

w EUR

oferta specjalna 

z 36-miesięczną 

karencją spłaty

kapitału 
1

(dla umów zawartych do 

01.03.2012r.)

Kredyt hipoteczny               

w PLN

oferta specjalna 
2

(dla umów zawartych do 

30.09.2012r.)

Kredyt studencki

1. Prowizja przygotowawcza: od każdej wypłaconej 

miesięcznej raty
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,45%

2. Prowizja rekompensacyjna 
3, 4 od kwoty przedterminowej 

spłaty części/ całości 

kredytu/pożyczki

nie dotyczy
1,00%

min. 50,00

2,00%

min. 300,00

2,00%

min. 300,00
nie dotyczy

3. Zmiana waluty (przewalutowanie)
 5

od kwoty kredytu/pożyczki 

pozostałego do spłaty
nie dotyczy nie dotyczy

3.1 na PLN 0,00 0,00 nie dotyczy

3.2 na inne waluty 1,00%

min. 100,00

1,00%

min. 100,00
4. Czynności związane z przygotowaniem zmian lub aneksów do umów dotyczących 

6
:

4.1 prolongaty spłaty kredytu/pożyczki od prolongowanej kwoty

4.1.1  na okres do 12 miesięcy włącznie
50,00

1,00%

min. 30,00

0,60%

min. 200,00

0,60%

min. 200,00

0,50%

min. 20,00
4.1.2  na okres powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie

50,00
1,00%

min. 30,00

0,80%

min. 250,00

0,80%

min. 250,00

0,50%

min. 20,00
4.1.3  na okres powyżej 24 miesięcy

50,00
1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 300,00

1,00%

min. 300,00

0,50%

min. 20,00
4.2 podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki

od podwyższanej kwoty 50,00
1,00%

min. 30,00

1,00%

min. 300,00

1,00%

min. 300,00
nie dotyczy

4.3 zmiany innych warunków umowy kredytu/pożyczki na wniosek 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy 
7 od każdej zmiany

50,00 100,00 200,00 200,00 50,00

5. Zawieszenie rat za realizację każdej 

dyspozycji

nie dotyczy nie dotyczy 100,00 100,00 nie dotyczy

6. Wydrukowanie na życzenie klienta duplikatu harmonogramu spłat (bez zmiany 

harmonogramu)
 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

7. Sporządzenie kopii lub odpisu umowy o kredyt/pożyczkę na życzenie 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, poręczyciela lub innych osób, których majątek stanowi 

zabezpieczenie kredytu

od każdego dokumentu 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00

8. Wydanie klientowi, na jego wniosek: od każdego dokumentu

8.1 zaświadczenia o kredycie/pożyczce do Urzędu Skarbowego 40,00 100,00 100,00 100,00 nie dotyczy

8.2 pozostałych zaświadczeń, w tym: stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytu/pożyczki i innych tytułów, zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji jako 

dłużnik lub innych zaświadczeń

40,00 100,00  150,00  150,00
nie dotyczy

8.3 opinii o kliencie/kredycie 40,00 100,00 300,00 300,00 40,00

9. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które 

kredytobiorca / pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą 

umową 
8
:

od każdego wezwania

9.1 wysłanie pierwszego wezwania 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
9.2 wysłanie kolejnych wezwań 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

10. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej od kwoty należności
1,00%

min. 50,00

1,50%

min. 50,00
1,50%

min. 150,00

1,50%

min. 150,00

1,50%

min. 150,01

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

prowizja / opłata w PLN
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11. Opłaty za wycenę oraz inspekcję nieruchomości

(dotyczy wniosków złożonych od 11.05.2009 r.): 
9

11.1 niezależna wycena: 
10 od każdej wyceny

11.1.1 lokalu mieszkalnego/działki budowlanej/rekreacyjnej 550,00 550,00

11.1.2 domu jednorodzinnego/letniskowego 930,00 930,00

11.1.3 domu jednorodzinnego/letniskowego w trakcie budowy 1 160,00 1 160,00

11.2 za inspekcję na etapie rozpatrywania wniosku i opinię o wartości nieruchomości: 
11 od każdej inspekcji

11.2.1 lokalu mieszkalnego/działki budowlanej/rekreacyjnej 290,00 290,00

11.2.2 domu jednorodzinnego/letniskowego 475,00 475,00

11.2.3 innych nieruchomości ustalana indywidualnie z 

podmiotem dokonującym 

wyceny/inspekcji

ustalana indywidualnie z 

podmiotem 

dokonującym 

wyceny/inspekcji
11.3 za każdą następną inspekcję 

11 od każdej inspekcji 180,00 180,00

12. Opłata za inspekcję nieruchomości: od każdej inspekcji

(dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków złożonych do 10.05.2009r. włącznie)

12.1 za pierwszą inspekcję

12.2 za każdą następną

13. Niestandardowe opłaty/prowizje w ramach OFERT SPECJALNYCH

13.1 prowizja przygotowawcza:
od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki
13.1.1 dla pracowników sektora finansowego 0,50% 0,00%

13.1.2 dla posiadaczy KONTA "07"/KONTA WYJĄTKOWEGO "07" 0,50% 0,00%

14. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu / pożyczki: rocznie

od wartości

nieruchomości

14.1 Wariant I obejmujący: 0,0900% 0,0900%

 - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanej lub nieruchomosci w budowie od pożaru i 

innych zdarzeń losowych
14.2 Wariant II obejmujący: 0,2468% 0,2468%

 - ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych

 - ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych

 - ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku

 - ubezpieczenie OC
1
 oferty specjalna, z której skorzystanie wymagało spełnienia łącznie wszystkich określonych poniżej warunków:

  -  otwarcie lub posiadanie Konta bez Kantów z wpływem miesięcznym w wysokości raty kredytu powiększonej o koszt prowadzenia Konta bez Kantów, nie niższym jednak niż 2500 PLN, 

  - wykup 36-miesięcznego grupowego ubezpieczenia w TU EUROPA SA dla kredytobiorców hipotecznych (wariant 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), hipotecznych (wariant 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5), 

 

 4 
 prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana od kredytów / pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim;

5 
 w przypadku przewalutowania kredytu/pożyczki nie jest pobierana dodatkowa opłata za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego tylko przewalutowania;

 6
  w przypadku, gdy zawarcie aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów, pobierana jest jedna, wyższa prowizja /opłata;

  8
  opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie.

  9 
nie jest pobierana opłata za inspekcję dokonaną przez Bank w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową;

 
10

 opłata pobierana jest na rzecz podmiotu wykonującego wycenę/inspekcję;

 
11

opłata pobierana jest na rzecz Banku lub podmiotu wykonującego wycenę/inspekcję, w zależności od tego, kto dokonuje czynności;

  - zakup Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z AEGON Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.), z 

miesięczną składką regularną w wysokości minimum 0,1% kwoty udzielonego kredytu (zaokrągloną w górę do 50 zł), nie mniejszą niż 200 zł przy Programie 7-letnim i nie mniejszą niż 300 zł przy Programie 5-letnim.

  W przypadku, gdy o kredyt ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca, warunki określone w pierwszym i trzecim tiret powinny być spełnione przynajmniej przez jednego z wnioskodawców.

2 
oferta specjalna, z której skorzystanie wymagało zakupu Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z AEGON 

Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.) na okres 10 lat
3
 prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki naliczana jest od kwoty kredytu/pożyczki spłaconej przed terminem i płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki lub raty kredytu/pożyczki; 

  dla umów zawartych przed dniem 20.05.2013 r. prowizja w wysokości 2%, min 200 zł obowiązuje od dnia doręczenia Kredytobiorcy informacji o zmianie Taryfy w trybie określonym w ZOZK dla zmiany Taryfy;

 7
 nie jest pobierana opłata: 

  - w przypadku kredytów / pożyczek podlegających  ustawie o kredycie konsumenckim z tytułu przygotowania aneksu do umowy za wcześniejszą spłatę części kredytu/pożyczki;

  - za zmianę do umowy dotyczącą zmiany waluty spłaty kredytu/pożyczki denominowanego/ej oraz zmiany rachunku do spłaty kredytu/pożyczki denominowanego/j w walucie;

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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DZIAŁ IV. POLECENIA WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

1. Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych (w tym przelewów 

wspólnotowych) za pośrednictwem systemu SWIFTw trybie:
1.1 normalnym

(przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą 

przypadającą:

od kwoty operacji 0,25%

min. 40,00

max. 250,00
 - następnego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla przelewów 

wspólnotowych w walucie EUR i PLN,
 - drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank - dla pozostałych 

poleceń wypłaty),
1.2 dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym

(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)

od każdej operacji 50,00

1.3 dodatkowa opłata za realizację w trybie ekspresowym

(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)
1.3.1  przelewy do kwoty  50.000 EUR /  50.000 USD (włącznie) od każdej operacji 75,00

1.3.2  przelewy powyżej kwoty 50.000 EUR / 50.000 USD od każdej operacji 150,00

1.4 dodatkowa opłata za niestandardową obsługę przelewów w trybie ekspresowym w 

drodze indywidualnych uzgodnień (dotyczy przelewów nie spełniających warunków 

określonych w ppkt. 1.3)

od każdej operacji 300,00

1.5 dodatkowa opłata  za polecenie wypłaty złożone  w formie papierowej od każdej operacji 15,00

1.6 dodatkowa opłata  za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR od każdej operacji 100,00

2. Realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów SEPA od każdej operacji

2.1 realizacja przelewu w trybie normalnym 5,00

2.2 dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej 15,00

3. Realizacja za granicę i do innych banków krajowych Szybkich Przelewów TARGET2 (w 

walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET2)
3.1 realizacja przelewu od kwoty operacji 0,30%

min. 50,00

max. 300,00
3.2 dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej od każdej operacji 15,00

3.3 dodatkowa opłata za przelew z opcją kosztową OUR od każdej operacji 100,00

4. Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych  poleceń wypłaty (w tym 

przelewów wspólnotowych) z systemów SWIFT i TARGET2 
1) od kwoty operacji

0,25%

min. 40,00

max. 250,00
5. Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych przelewów SEPA od każdej operacji 0,00

6. Realizacja  uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających rachunki 

w BOŚ S.A.
od każdej operacji 50,00

7. Zmiany poleceń wypłaty: zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty 
2)

od każdej operacji
100,00

 + koszty innych banków
8. Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego polecenia 

wypłaty
od każdego dokumentu

15,00

9. Telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu  polecenia wypłaty od każdego 

zawiadomienia

10,00

10. Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN lub brak kodu 

SWIFT banku odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty kierowanym do kraju EOG

od każdego polecenia 

wypłaty

50,00

11. Koszty NSTP BOŚ S.A.(koszty za brak numeru rachunku odbiorcy w formacie IBAN 

uniemożliwiający automatyczne przekazywanie 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

12. Poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A.  polecenia wypłaty na jego rzecz
od każdego polecenia 

wypłaty

40,00 

 + koszty banku 

zagranicznego

1 
 opłata nie jest pobierana za przelewy z tytułu spłaty kredytu / pożyczki w BOŚ S.A.,

2 
 w przypadku przelewów wspólnotowych opłata za zwrot nie jest pobierana

Sposób pobierania

prowizji / opłaty
Prowizja / opłata w PLNRodzaj czynnościLp.

INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34 www.bosbank.pl

Strona 28



DZIAŁ V.  PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE

1. OBSŁUGA RACHUNKU DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH 

1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 150,00

1.2 Realizacja zlecenia zakupu / sprzedaży bonów skarbowych oraz zlecenie 

przemieszczenia bonów skarbowych

od każdej operacji 50,00

1.3 Realizacja zlecenia buy-sell-back na bonach skarbowych oraz zlecenie blokady bonów 

skarbowych z tytułu ustanowieniu zastawu

od każdej operacji 100,00

1.4 Wykup bonów skarbowych w terminie zapadalności od każdej operacji 0,00

1.5 Potwierdzenie zawarcia transakcji od każdej operacji 0,00

1.6 Przygotowanie, na życzenie klienta, potwierdzenia stanu portfela bonów skarbowych od każdego dokumentu 50,00

1.7 Potwierdzenie stanu RDBS klienta według stanu na dzień 31 grudnia od każdego dokumentu 0,00

2. TRANSAKCJE W OBROCIE WTÓRNYM OBLIGACJAMI KOMUNALNYMI I 

KORPORACYJNYMI
2.1 Podpisanie umowy ramowej dla zawierania transakcji obrotu obligacjami na rynku 

wtórnym

jednorazowo 0,00

2.2 Realizacja zlecenia zakupu / sprzedaży obligacji od każdej operacji 30,00

2.3 Potwierdzenie zawarcia transakcji od każdej operacji 0,00
3. TRANSAKCJE NEGOCJOWANE Z DEPARTAMENTEM SKARBU

3.1 Zawarcie transakcji wymiany walut, terminowej transakcji wymiany walut – forward od każdej operacji 0,00

3.2 Potwierdzenie zawarcia transakcji wymiany walut, terminowej transakcji wymiany walut 

– forward 

od każdej operacji 0,00

3.3 Brak wpływu środków w terminie zadeklarowanym przez klienta dla:  od każdej operacji

3.3.1 transakcji wymiany walut K* [Kurs - fixNBP ] *1,10 

3.3.2 terminowej transakcji wymiany walut - forward K* [Kurs I - fixNBP ] *1,15

DZIAŁ VI.  GWARANCJE 
1

1. Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji 
2 od kwoty wnioskowanej 

gwarancji

0,10%

min. 100,00 max. 500,00
2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanej 

gwarancji

min 1,00%

min. 200,00
3. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji od kwoty przyznanej 

gwarancji

0,20%

min. 100,00
4. Udzielenie gwarancji własnej, podwyższenie, przedłużenie ważności gwarancji własnej od kwoty gwarancji, za 

każdy rozpoczęty 3-

miesięczny okres 

ważności

0,50% - 2,00%

min. 150,00

5. Inna zmiana warunków gwarancji własnej od każdej zmiany 100,00

6. Anulowanie gwarancji od każdej gwarancji 100,00

7. Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia klienta w ramach obsługi 

gwarancji:

od każdego dokumentu

7.1 do placówki BOŚ S.A. 0,00

7.2 bezpośrednio do klienta 10,00

7.3 bezpośrednio do kontrahenta klienta 20,00
1  

usługa wyłącznie dla rolników indywidualnych;

 [Kurs I - fixNBP] – bezwzględna różnica pomiędzy kursem terminowym a kursem fixingu NBP, ogłoszonym w dniu rozliczenia transakcji

Prowizja / opłata w PLN

 [Kurs - fixNBP] – bezwzględna różnica pomiędzy kursem indywidualnie negocjowanym a kursem fixingu NBP, ogłoszonym w dniu rozliczenia transakcji,

Prowizja / opłata w PLNLp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty

2  
w przypadku udzielenia gwarancji opłata zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej

 K - kwota w PLN,

Sposób pobierania

prowizji / opłaty
Lp. Rodzaj czynności
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DZIAŁ VII.  INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

1. Wpłaty gotówkowe 
1
:

1.1 na rachunki w innych bankach 1% kwoty

min. 15,00

1.2 na rachunki w innych bankach w systemie SORBNET

20

2.2 zagraniczne:

2.2.1 za pierwszą stronę 8,00

2.2.2 za każdą następną stronę 3,00

3. Połączenia SWIFT 
2 od każdego połączenia 10,00

4. Przyjęcie depozytu klienta
 3 od każdego depozytu 50,00

+ VAT
5. Przechowywanie depozytu 

3 miesięcznie od każdego 

depozytu

20,00

+ VAT
6. Udostępnianie skrytek sejfowych: od każdej skrytki

6.1 miesięcznie 40,00 + VAT

6.2 rocznie 250,00 + VAT

7. Wydanie nowego klucza do skrytki w miejsce zgubionego przez klienta od każdego klucza  wg rzeczywistych kosztów 

Banku + VAT

8. Wydanie portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca 

nocnego, worka do monet, bezpiecznej koperty

od każdego wydania wg rzeczywistych kosztów 

Banku

9. Wymiana gotówki (z nominałów mniejszych na większe i odwrotnie) 
4 od wartości wymienianej  

kwoty

2,00%

min. 5,00
10. Udzielenie informacji handlowych dla banków krajowych i zagranicznych od każdej informacji 30,00

11. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 

lub zaświadczenia o pokryciu dewizowym

od każdego dokumentu 50,00

12. Udzielenie informacji o kliencie Banku dla partnera handlowego lub firmy audytorsko-

konsultingowej (wyłącznie  na  podstawie  zgody klienta) 

od każdej informacji 100,00  

13. Codzienne przekazywanie tabel kursowych miesięcznie 20,00

14. Przekazanie przesyłki kurierskiej na zlecenie klienta od każdej przesyłki zgodnie  z cennikiem 

firmy kurierskiej
15. Inne usługi bankowe nie wymienione w Taryfie 

5 uzgodnione indywidualnie uzgodnione indywidualnie

+ podatek VAT, o ile usługa 

podlega opodatkowaniu 

podatkiem VAT

 2
  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; ;

 3
  opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy do depozytu składane są papiery wartościowe emitowane przez BOŚ S.A.;

 4
 opłata nie dotyczy wymiany pojedynczych banknotów lub monet przez posiadaczy rachunków w BOŚ S.A.;

 5
  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.

1  
nie dotyczy:

  - zobowiązań wobec BOŚ S.A.,

  - zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,

  - opłaty z tytułu zlecenia wyceny/inspekcji nieruchomości na podstawie umów zawartych z BOŚ S.A.,

Lp. Rodzaj czynności
Sposób pobierania

prowizji / opłaty
Prowizja / opłata w PLN

od każdej operacji
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