Taryfa opłat i prowizji
pobieranych przez
Małopolski Bank Spółdzielczy
TEKST JEDNOLITY
(obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r.)

Część II
Taryfa opłat i prowizji bankowych
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
dla klientów instytucjonalnych

Postanowienia ogólne
Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji
pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą – rezydentów i nierezydentów.
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Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Małopolskim
Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji
bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane są na
zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku. Pobrane opłaty i prowizje nie
podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania
z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki zgodnie
z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte
umowy stanowią inaczej.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych
w Banku,
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których
wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi
w podatku dochodowym,
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej
informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na
żądanie osób, o których mowa w Prawie bankowym.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo
opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy
wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie
polskiej.
Dotychczas prowadzone rachunki klasyfikowane poprzednio jako „nie oprocentowane,
bez opłat i prowizji” – utrzymywane są na tych zasadach, zgodnie z podpisanymi
umowami.
Opłaty miesięczne za prowadzenie rachunku/Pakietu pobierane są proporcjonalnie do
czasu trwania umowy, z zastrzeżeniem, iż nie pobiera się opłaty za prowadzenie
rachunku/Pakietu za miesiąc, w którym rachunek/Pakiet został otwarty.
Dyrektor, Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnione mogą zastosować
indywidualną stawkę opłaty lub prowizji w przypadku, gdy niniejsza taryfa nie
przewiduje opłaty lub prowizji za usługę.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy składa się z dwóch
części:
I. Taryfy opłat i prowizji bankowych Małopolskiego Banku Spółdzielczego dla klientów
indywidualnych
II. Taryfy opłat i prowizji bankowych Małopolskiego Banku Spółdzielczego dla klientów
instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym –
LOKATY TERMINOWE

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

rodzaj usługi (czynności)
rachunek terminowych lokat oszczędnościowych
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa z rachunku
Przelew wewnętrzny z rachunku
Przelew wychodzący do innego banku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego
Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego
Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego
Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
Zamknięcie rachunku

podstawowa
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10 zł
bez opłat

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
-

20 zł
10 zł za przelew

10 zł
20 zł
bez opłat

-

-

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– RACHUNKI BIEŻĄCE/POMOCNICZE OSÓB FIZYCZNYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rodzaj usługi (czynności)
rachunek bieżący/pomocniczy
Otwarcie rachunku bieżącego (jednorazowo)
Otwarcie rachunku pomocniczego (jednorazowo)
Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa z rachunku
Wydanie książeczki czekowej/blankietów czekowych

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
4 zł
300 zł
4 zł
300 zł
wg ceny zakupu
-

podstawowa
30 zł
20 zł
10 zł
0,2%
0,2%

podwyższonej o 30 %

Opłata za zmianę karty wzorów podpisów
15 zł
Potwierdzenie czeku
5 zł
Przyjęcie czeku do inkasa
10 zł
Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego na inny rachunek
10. w MBS (nie dotyczy spłaty kredytu w MBS, przelewu na
3,5 zł
zakładaną lokatę oraz przelewu na wynagrodzenia
pracowników)
11. Przelew wychodzący do innego banku w systemie Elixir
3,5 zł
złożony w formie papierowej (za przelew)
11.1 Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
15 zł
11.2 Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS oraz
organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
12. Realizacja stałego zlecenia (od każdej dyspozycji)
2 zł
Uwaga! Dolicza się prowizję za wykonanie przelewu.
13. Realizacja stałego zlecenia spłaty kredytu na rzecz MBS
bez opłat
14. Przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
bez opłat
15. Realizacja polecenia zapłaty
bez opłat
16. Odmowa realizacji polecenia zapłaty - brak środków na
5 zł
rachunku
17. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku
5 zł miesięcznie
18. Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta
20 zł
19. Blokada środków na rachunku na zabezpieczenie należności
bez opłat
MBS
20. Przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych
15 zł
21. Odwołanie zastrzeżenia
10 zł
22. Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
20 zł
mającego moc takiego tytułu
23. Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
10 zł za
mającego moc takiego tytułu
przelew
24. Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
10 zł
25. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
wyciągu
26. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
każdego dowodu do wyciągu – za rok bieżący
27. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
6 zł
każdego dowodu do wyciągu – za lata poprzednie
28. Wydanie opinii bankowej
- za ostatni rok kalendarzowy
30 zł
- za okres dłuższy niż 1 rok
50 zł
29. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
20 zł
30. Potwierdzenie zgodności podpisów klientów MBS z kartą
10 zł
wzorów podpisów na ich zlecenie
31. Wysłanie upomnienia/monitu
20 zł
32. Zamknięcie rachunku
bez opłat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– RACHUNKI BIEŻĄCE/POMOCNICZE

OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
(I INNE PODMIOTY PROWADZONE W RAMACH KONTA 27001-11001)

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rodzaj usługi (czynności)
rachunek bieżący/pomocniczy
Otwarcie rachunku bieżącego (jednorazowo)
Otwarcie rachunku pomocniczego (jednorazowo)
Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa z rachunku
Wydanie książeczki czekowej/blankietów czekowych

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
4 zł
300 zł
4 zł
300 zł
wg ceny zakupu
-

podstawowa
40 zł
30 zł
20 zł
0,2%
0,2%

podwyższonej o 30 %

Opłata za zmianę karty wzorów podpisów
15 zł
Potwierdzenie czeku
5 zł
Przyjęcie czeku do inkasa
10 zł
Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego na inny rachunek
10. w MBS (nie dotyczy spłaty kredytu w MBS, przelewu na
3,5 zł
zakładaną lokatę oraz przelewu na wynagrodzenia
pracowników)
11. Przelew wychodzący do innego banku w systemie Elixir
3,5 zł
złożony w formie papierowej (za przelew)
11.1 Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
15 zł
11.2 Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS oraz
organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
12. Realizacja stałego zlecenia (od każdej dyspozycji)
2 zł
Uwaga! Dolicza się prowizję za wykonanie przelewu.
13. Realizacja stałego zlecenia spłaty kredytu na rzecz MBS
bez opłat
14. Przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
bez opłat
15. Realizacja polecenia zapłaty
bez opłat
16. Odmowa realizacji polecenia zapłaty - brak środków na
5 zł
rachunku
17. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku
5 zł miesięcznie
18. Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta
20 zł
19. Blokada środków na rachunku na zabezpieczenie należności
bez opłat
MBS
20. Przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych
15 zł
21. Odwołanie zastrzeżenia
10 zł
22. Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
20 zł
mającego moc takiego tytułu
23. Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
10 zł za
mającego moc takiego tytułu
przelew
24. Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
10 zł
25. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
wyciągu
26. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
1 zł
każdego dowodu do wyciągu – za rok bieżący
27. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
każdego dowodu do wyciągu – za lata poprzednie
28. Wydanie opinii bankowej
- za ostatni rok kalendarzowy
30 zł
- za okres dłuższy niż 1 rok
50 zł
29. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
20 zł
30. Potwierdzenie zgodności podpisów klientów MBS z kartą
10 zł
wzorów podpisów na ich zlecenie
31. Wysłanie upomnienia/monitu
20 zł
32. Zamknięcie rachunku
bez opłat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-
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-
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-

-

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– RACHUNKI BIEŻĄCE/POMOCNICZE INNE PODMIOTY

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rodzaj usługi (czynności)
rachunek bieżący/pomocniczy
Otwarcie rachunku bieżącego (jednorazowo)
Otwarcie rachunku pomocniczego (jednorazowo)
Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego (miesięcznie)
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa z rachunku
Wydanie książeczki czekowej/blankietów czekowych

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
4 zł
300 zł
4 zł
300 zł
wg ceny zakupu
-

podstawowa
30 zł
20 zł
10 zł
0,2%
0,2%

podwyższonej o 30 %

Opłata za zmianę karty wzorów podpisów
15 zł
Potwierdzenie czeku
5 zł
Przyjęcie czeku do inkasa
10 zł
Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego na inny rachunek
10. w MBS (nie dotyczy spłaty kredytu w MBS, przelewu na
3,5 zł
zakładaną lokatę oraz przelewu na wynagrodzenia
pracowników)
11. Przelew wychodzący do innego banku w systemie Elixir
3,5 zł
złożony w formie papierowej (za przelew)
11.1 Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
15 zł
11.2 Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS oraz
organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
12. Realizacja stałego zlecenia (od każdej dyspozycji)
2 zł
Uwaga! Dolicza się prowizję za wykonanie przelewu.
13. Realizacja stałego zlecenia spłaty kredytu na rzecz MBS
bez opłat
14. Przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
bez opłat
15. Realizacja polecenia zapłaty
bez opłat
16. Odmowa realizacji polecenia zapłaty - brak środków na
5 zł
rachunku
17. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku
5 zł miesięcznie
18. Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta
20 zł
19. Blokada środków na rachunku na zabezpieczenie należności
bez opłat
MBS
20. Przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia blankietów czekowych
15 zł
21. Odwołanie zastrzeżenia
10 zł
22. Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
20 zł
mającego moc takiego tytułu
23. Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
10 zł za
mającego moc takiego tytułu
przelew
24. Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
10 zł
25. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
wyciągu
26. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
1 zł
każdego dowodu do wyciągu – za rok bieżący
27. Sporządzenie na żądanie klienta (posiadacza rachunku) odpisu
2 zł
każdego dowodu do wyciągu – za lata poprzednie
28. Wydanie opinii bankowej
- za ostatni rok kalendarzowy
30 zł
- za okres dłuższy niż 1 rok
50 zł
29. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
20 zł
30. Potwierdzenie zgodności podpisów klientów MBS z kartą
10 zł
wzorów podpisów na ich zlecenie
31. Wysłanie upomnienia/monitu
20 zł
32. Zamknięcie rachunku
bez opłat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– RACHUNKI BIEŻĄCE/POMOCNICZE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

rodzaj usługi (czynności)
rachunek bieżący/pomocniczy
Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku – dotacja SAPARD
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa na rachunek
Wypłata gotówkowa z rachunku
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Elixir
złożony w formie papierowej (za przelew)
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS oraz
organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
Przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji
Realizacja polecenia zapłaty
Odmowa realizacji polecenia zapłaty - brak środków na
rachunku
Wydanie książeczki czekowej
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
Realizacja stałego zlecenia (od każdej dyspozycji)
Informacja telefoniczna o saldzie rachunku (miesięcznie)
Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego tytułu
Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
mającego moc takiego tytułu

podstawowa
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,2%
bez opłat

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
4 zł
300 zł
-

15 zł

3 zł

bez opłat
bez opłat
5 zł
wg ceny zakupu
podwyższonej o 30 %

20 zł
2 zł
5 zł
20 zł
10 zł za
przelew

-

-

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– RACHUNKI BIEŻĄCE/POMOCNICZE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ,
OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
rodzaj usługi (czynności)
Lp.
1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty
2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty
3. Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty, za każdy
rozpoczęty miesiąc
4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej
lub w złotych prowadzony:
5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego:
a) dokonana w MBS prowadzącej rachunek:
- w walucie obcej,
5.1.

6.
7.

8.
9.

- w złotych,
Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nie awizowane w terminach i kwotach określonych w
umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty,
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym
przez klienta terminie odbioru gotówki.
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków
płatniczych za granicę lub zaświadczenia o posiadanym rachunku
Wydanie opinii bankowej
- za ostatni rok kalendarzowy
- za okres dłuższy niż 1 rok
Wyciąg z rachunku bankowego
Likwidacja rachunku

stawka obowiązująca
podstawowa
minimalna
maksymalna
25,00 zł
50,00 zł
-

15,00 zł

-

0,10%

5,00 zł

200,00 zł

0,30%
bez opłat

7,00 zł
-

-

-

-

0,25%
0,25%

15,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
bez opłat
bez opłat

****przy dokonywaniu polecenia wypłaty obowiązuje odrębna tabela****

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE

Tytuł opłaty/prowizji
Opłata jednorazowa za wdrożenie i
uzgodnienie warunków umowy w zależności
od wielkości budowy
Opłata
miesięczna
za
prowadzenie
mieszkaniowego rachunku powierniczego
Opłata za realizację dyspozycji uruchomienia
środków z mieszkaniowego rachunku
powierniczego
Opłata za realizację czynności kontrolnych
po
zakończeniu
realizacji
etapu
Przedsięwzięcia Deweloperskiego
Uwaga: do opłaty dolicza się podatek VAT
według obowiązującej stawki
Opłata za przekazanie informacji o wpłatach
i wypłatach na żądanie Nabywcy
Opłata za realizację wypłaty środków
pozostałych na rachunku wirtualnym
Nabywcy
w związku z odstąpieniem
Nabywcy od umowy deweloperskiej
Opłata za realizację wypłaty środków z
rachunku wirtualnego Nabywcy w związku z
rozwiązaniem umowy deweloperskiej za
porozumieniem stron
Opłata za realizację wypłaty środków z
rachunku
wirtualnego
Nabywcy
stanowiących nadwyżkę środków, powstałą
w związku z dokonaniem przez Dewelopera i
Nabywcę całkowitego rozliczenia wykonanej
umowy deweloperskiej
Uruchomienie
usługi
Identyfikacji
Przychodzących
Płatności
Masowych
(IPPM)
Opłata za wygenerowanie 1 rachunku
wirtualnego w ramach usługi IPPM

Stawka
wg warunków ustalonych
indywidualnie z Klientem
200 zł
200 zł

1500 zł

12,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

bez opłat

bez opłat

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– OPERACJE GOTÓWKOWE

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

rodzaj usługi (czynności)
operacje gotówkowe
Wpłata na rachunek prowadzony przez MBS dokonywana
przez osobę nie będącą jego posiadaczem
Wpłaty gotówkowe kierowane na inne banki (w tym ZUS)
Wpłaty na rachunek związane ze spłatą należności wobec MBS
Wpłaty na rachunki w innych bankach na zasadzie wzajemności
Wpłaty za energię elektryczną, telefon, RTV, gaz
Wpłaty na rachunki Gminy Wieliczka oraz jednostek
organizacyjnych od osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych:
a) wadium
b) darowizna na rzecz Gminy Wieliczka (budowa sieci
kanalizacyjnej itp.)
c) wydanie dowodu osobistego
d) pozwolenie na budowę, VAT 24, koncesje, rejestracja
działalności gospodarczej
Wpłaty na rachunki Gminy Wieliczka oraz jednostek
organizacyjnych od osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych:
a) wszystkie należności podatkowe (podatek od
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek
od środków transportu, podatek od posiadania psa,
opłata targowa)
b) inne wpłaty na rachunki Gminy Wieliczka oraz
jednostek organizacyjnych nie wyszczególnione
powyżej w pkt. 6
c) opłata skarbowa
Wypłata z rachunku ror prowadzonego w innym banku
na podstawie czeku
Wypłata z konta „zlecenie do wypłaty”
Zamiana (wymiana) bilonu
Wpłata na rachunek oszczędnościowy dla osób fizycznych
będących członkami Rady Rodziców dokonywana przez osobę
nie będącą jego posiadaczem, w szkołach w których funkcjonuje
Szkolna Kasa Oszczędności.
Wpłata gotówkowa dotycząca zapłaty składki ubezpieczeniowej
na rachunek Concordia Ubezpieczenia w związku z zawieraną w
MBS umową ubezpieczenia

podstawowa

stawka obowiązująca
minimalna
Maksymalna

0,50%
0,50%
bez opłaty
wg zawartych umów

2,50 zł
4,00 zł
bez opłaty
wg zawartych umów

200 zł
200 zł
bez opłaty
wg zawartych umów

0,50%

3,00 zł

-

0,50%

2,50 zł

200 zł

2 zł

-

-

2 zł

-

-

1 zł
0,50%

2,50 zł

-

1%
1%

5 zł
10 zł

200 zł
-

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
- SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE

lp.
1.

a)
b)
c)
2.
a)
b)
3.

rodzaj usługi (czynności)
Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce
Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowoimportowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z
działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży
walut obcych (tzw. kantory walutowe) – od kwoty skupowanej
waluty:
od klientów posiadających rachunki w MBS z zarachowaniem
równowartości w złotych na te rachunki,
od klientów posiadających rachunki w innych bankach z
przekazaniem środków złotowych na te rachunki,
z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej.
Sprzedaż walut obcych:
w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych
prowadzonych w MBS,
w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych
prowadzonych w innych bankach.
Skup i sprzedaż walut obcych nie pochodzących i nie
przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej

podstawowa

stawka obowiązująca
minimalna
Maksymalna

0,10%

10,00 zł

100,00 zł

0,20%
0,20%

20,00 zł
25,00 zł

100,00 zł
120,00 zł

0,30%

10,00 zł

150,00 zł

0,40%

20,00 zł

150,00 zł

bez opłat

-

-

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– WRZUTNIA NOCNA

rodzaj usługi (czynności)
lp.

Wrzutnia nocna

1.
2.

Wydanie jednego portfela do wrzutni nocnej
Wydanie klucza do wrzutni nocnej

stawka obowiązująca
podstawowa

minimalna

maksymalna

60 zł
20 zł

-

-

Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– DEPOZYT BANKOWY

Dotyczy: organów administracji publicznej, sądów, jednostek samorządu terytorialnego
oraz Banku BPS S.A. i BS Zrzeszonych w BPS S.A.
rodzaj usługi (czynności)
lp.
1.
a)
b)

stawka obowiązująca

Depozyt bankowy
Przyjęcie na przechowanie w depozycie bankowym:

dokumentów (w tym papierów wartościowych, obligacji, weksli do 1 roku – 50 złotych
itp.)
do 2 lat – 150 złotych
do 3 lat – 300 złotych
rzeczy (klucze itp.)
każdy kolejny rok – 100 złotych

Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
– WYNAJEM SKRYTKI SEJFOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

lp.

rodzaj usługi (czynności)
Wynajęcie skrytki sejfowej

1.

Wynajęcie skrytki sejfowej (od każdej skrytki)

a)
b)
c)
d)
2.

opłata dzienna
opłata miesięczna
opłata półroczna
opłata roczna
Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej, w tym wykonanie
nowego klucza (jednorazowo)
Uszkodzenie skrytki sejfowej (jednorazowo)
Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do
depozytu sądowego (jednorazowo)

3.
4.

stawka obowiązująca
skrytka standard

skrytka średnia i duża

20,00 zł
100,00 zł
600,00 zł
1200,00 zł

40,00 zł
150,00 zł
800,00 zł
1500,00 zł

500,00 zł
500,00 zł

500,00 zł
500,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym –
HOME BANKING (DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INSTYTUCJI)

INSTALACJA ZWYKŁA
1. Instalacja lub reinstalacja systemu HomeNet
a) na jednym stanowisku
300,00 złotych
b) sieciowa
400,00 złotych
2. Generowanie podpisu
a) kodowanie podpisu elektronicznego
460,00 złotych
b) ponowne kodowanie podpisu elektronicznego 200,00 złotych
3. Miesięczny abonament i koszty przelewu:
Opłata za 1 przelew
w PLN

Abonament miesięczny
w PLN

Abonament za konto pomocnicze
w PLN

1,50
1,00
0,50

40
65
115

20
30
40
50

opłata ryczałtowa*

* opłata ryczałtowa złotych 170 miesięcznie dla przewidywanej liczby przelewów do 200 sztuk.
Dla większej liczby przelewów stosuje się indywidualne stawki ryczałtowe.

INSTALACJA Z UMOWĄ NA 2 LATA**
1.

Instalacja systemu HomeNet
a) na jednym stanowisku
0,00 złotych
b) sieciowa
0,00 złotych
2. Reinstalacja systemu HomeNet
a) na jednym stanowisku
300,00 złotych
b) sieciowa
400,00 złotych
3. Generowanie podpisu
a) kodowanie podpisu elektronicznego
0,00 złotych
b) ponowne kodowanie podpisu elektronicznego 200,00 złotych

Opłata
Za
1 przelew
w PLN

Abonament
miesięczny
(1 podpis)
w PLN***

Abonament
miesięczny
(2 podpisy)
w PLN

Abonament
miesięczny
(3 podpisy)
w PLN

Abonament
miesięczny
za rachunki
pomocnicze w ramach
numeru modulo
w PLN****

1,50
1,00
0,50
0,30

70
95
145
200

90
115
165
220

110
135
185
240

20
30
40
50

**w przypadku rezygnacji przed ustalonym terminem, opłaty rozlicza się według wcześniejszego cennika
w odniesieniu do pozostałego czasu obowiązywania umowy
*** abonament dla 1 podpisu, przy każdym kolejnym podpisie abonament wzrasta o 20 złotych
**** za obsługę każdego dodatkowego rachunku w ramach jednego podmiotu

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym –
LOKATY TERMINOWE INTERNETOWE „Lokaty eBSW”
(dla osób fizycznych prowadzących działalności zarobkową, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną)
rodzaj usługi (czynności)

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna

lp.

LOKATY TERMINOWE INTERNETOWE „Lokaty eBSW” (dla osób
fizycznych prowadzących działalności zarobkową, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile
posiadają zdolność prawną)

podstawowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wypłata gotówkowa z rachunku
Przelew wewnętrzny z rachunku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego
Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego
Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego
Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
Zamknięcie rachunku

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10 zł
bez opłat

-

-

20 zł

-

-

7.
8.
9.
10.
11.

10 zł za przelew

10 zł
20 zł
bez opłat

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym –
LOKATY TERMINOWE INTERNETOWE
„Lokaty eBSW” (dla Gospodarstw Rolnych)
rodzaj usługi (czynności)
lp.

LOKATY TERMINOWE INTERNETOWE
„Lokaty eBSW” (dla Gospodarstw Rolnych)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wypłata gotówkowa z rachunku
Przelew wewnętrzny z rachunku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku
na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego
Jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego
Wielokrotna realizacja tytułu wykonawczego
Wydanie na żądanie Posiadacza rachunku kartoteki
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
Zamknięcie rachunku

7.
8.
9.
10.
11.

podstawowa

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10 zł
bez opłat

-

-

20 zł

-

-

10 zł za przelew

10 zł
20 zł
bez opłat

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBSW
(DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ, OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ)

WARIANT 1
Dostęp do rachunku przez stronę www.e-bsw.pl.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rodzaj usługi
stawka
Opłata za 1 przelew
1,50 zł
Abonament miesięczny
10,00 zł
Zmiana dyspozycji
5,00 zł
Aktywacja lub blokada
10,00 zł
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
15,00 zł
Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3,00 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS
oraz organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
Opłata za każdą wygenerowaną kartę
1,00 zł
Wysłanie karty/kart listem poleconym
5,00 zł
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
bez opłat

Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu z karty.
Na podstawie jednej karty można zrealizować 48 operacji.
Uwaga!
Przelewy może składać jedna osoba. W przypadku, gdy wymagane są dwa podpisy lub więcej
udostępniany jest system Biznes-Net.
W przypadku korzystania przez Posiadacza rachunku z bankowości internetowej pobiera się jedną opłatę
miesięczną za prowadzenie rachunku przewidzianą w powyższej tabeli (abonament).

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBSW
(DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ, OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ)

WARIANT 2
Dostęp do rachunku przez stronę www.e-bsw.pl.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rodzaj usługi

stawka
1,20 zł
20,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

Opłata za 1 przelew
Abonament miesięczny
Zmiana dyspozycji
Aktywacja lub blokada
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3,00 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS
oraz organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
Opłata za każdą wygenerowaną kartę
1,00 zł
Wysłanie karty/kart listem poleconym
5,00 zł
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
bez opłat

Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu z karty.
Na podstawie jednej karty można zrealizować 48 operacji.
Uwaga!
Przelewy może składać jedna osoba. W przypadku, gdy wymagane są dwa podpisy lub więcej
udostępniany jest system Biznes-Net.
W przypadku korzystania przez Posiadacza rachunku z bankowości internetowej pobiera się jedną opłatę
miesięczną za prowadzenie rachunku przewidzianą w powyższej tabeli (abonament).

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBSW
(DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ, OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ)

WARIANT 3
Dostęp do rachunku przez stronę www.e-bsw.pl.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rodzaj usługi

stawka
1,00 zł
40,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

Opłata za 1 przelew
Abonament miesięczny
Zmiana dyspozycji
Aktywacja lub blokada
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3,00 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS
oraz organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
Opłata za każdą wygenerowaną kartę
1,00 zł
Wysłanie karty/kart listem poleconym
5,00 zł
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
bez opłat

Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu z karty.
Na podstawie jednej karty można zrealizować 48 operacji.
Uwaga!
Przelewy może składać jedna osoba. W przypadku, gdy wymagane są dwa podpisy lub więcej
udostępniany jest system Biznes-Net.
W przypadku korzystania przez Posiadacza rachunku z bankowości internetowej pobiera się jedną opłatę
miesięczną za prowadzenie rachunku przewidzianą w powyższej tabeli (abonament).

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBSW
(rachunki bieżące rolników indywidualnych)
Dostęp do rachunku przez stronę www.e-bsw.pl.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rodzaj usługi
stawka
Opłata za 1 przelew
1,00 zł
Abonament miesięczny
bez opłat
Zmiana dyspozycji
bez opłat
Aktywacja lub blokada
1,00 zł
Przelew wychodzący do innego banku w systemie Sorbnet
15,00 zł
Przelew natychmiastowy - realizacja wyłącznie za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej eBSW.
Kwota jednorazowego przelewu od 0,01 zł do 10 000 zł
3,00 zł
Brak możliwości realizacji przelewów na rachunek ZUS
oraz organów podatkowych (Urzędy Skarbowe).
Opłata za każdą wygenerowaną kartę
1,00 zł
Wysłanie karty/kart listem poleconym
5,00 zł
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
bez opłat

Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu z karty.
Na podstawie jednej karty można zrealizować 48 operacji.
Uwaga!
Przelewy może składać jedna osoba. W przypadku, gdy wymagane są dwa podpisy lub więcej
udostępniany jest system Biznes-Net.
W przypadku korzystania przez Posiadacza rachunku z bankowości internetowej pobiera się jedną opłatę
miesięczną za prowadzenie rachunku przewidzianą w powyższej tabeli (abonament).

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Usługa bankowości internetowej

Biznes-Net
(dla klientów instytucjonalnych)

rodzaj usługi (czynności)
Usługa bankowości internetowej Biznes-Net
Aktywacja usługi
Udostępnienie usługi dla dwóch pierwszych użytkowników w
ramach umowy
3. Udostępnienie usługi dla każdego kolejnego użytkownika w
ramach umowy
4. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi
Uwaga: abonament pobiera się od każdego modulo, dla którego
udostępniono usługę
5. Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki
prowadzone przez:
5.1. Małopolski Bank Spółdzielczy
5.2 Inne banki krajowe – w systemie Elixir
5.3 Inne banki krajowe – w systemie Sorbnet na kwotę 1 000 000,00
zł i wyższą – za każdy przelew
6. Opłata za listę haseł jednorazowych – 50 haseł
7. Wysyłanie listy haseł na wskazany adres
8. Autoryzacja transakcji przy użyciu kodu SMS/za każde hasło
9. Zmiana w karcie uprawnień
lp.
1.
2.

podstawowa
bez opłat
bez opłat
100,00 zł

stawka obowiązująca
minimalna
maksymalna
-

-

-

-

-

-

-

-

20,00 zł

bez opłat
1,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
bez opłat
5,00 zł

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
SMS BANKING DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ,
OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Lp.
1.
2.
3.

rodzaj usługi (czynności)
Aktywacja SMS Banking (jednorazowo)
Abonament miesięczny za korzystanie z usługi SMS:
Opłata za wysłanie SMS*

stawka obowiązująca
podstawowa
5 zł
2 zł
0,30 gr

* Opłata pobierana łączną kwotą 28 dnia każdego miesiąca za wszystkie wysłane SMS-y w okresie od 28
dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. Jeżeli dzień pobrania prowizji jest dniem
wolnym, opłata pobrana zostanie w najbliższym dniu roboczym.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

- karty VISA Business Debetowa / MasterCard Business PayPass
Lp. Rodzaj usług (czynności)
Stawka obowiązująca
KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA / MASTERCARD BUSINESS PAYPASS
1. Wydanie karty
bez opłat
2. Wznowienie karty
bez opłat
3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej
4,00 zł
do rachunku
4. Wydanie duplikatu karty
15,00 zł
1)
5. Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
1)
6. Transakcje gotówkowe
6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
bez opłat
krajowych zgodnie z zawartymi umowami2)
6.2 w innych bankomatach w kraju
4,00 zł
6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą (od transakcji)
2,00 %, min. 10,00 zł
6.4 w usłudze cash back
bez opłat
6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju (od transakcji)
5,00 zł
6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą (od transakcji)
2,00 %, min. 10,00 zł
6.7 w placówkach Poczty Polskiej (od transakcji)
5,00 zł
3)
7. Sprawdzenie salda w bankomacie
2,00 zł
8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza
3,00 zł
rachunku za okres przez niego wskazany
9. Zmiana danych Użytkownika karty
3,00 zł
10. Zmiana limitów na karcie
bez opłat
11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
bez opłat
12. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN
bez opłat
13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
8,00 zł
14. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
15. Opłata za awaryjne wydanie karty Business za granicą po utracie
1 500,00 zł
karty
1)

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest
dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA
w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
2)
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
3)
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

- karty kredytowe VISA Business Credit, VISA Business Credit Gold,
MasterCard Business Credit

Lp.

Stawka
obowiązująca
KARTA KREDYTOWA VISA Business Credit, VISA Business Credit Gold, MasterCard Business Credit
1. Wydanie nowej karty
1.1 Visa Business Credit
jednorazowo
0 zł
1.2 Visa Business Credit Gold
jednorazowo
0 zł
1.3 MasterCard Business Credit
jednorazowo
0 zł
jednorazowo
0 zł
2. Wznowienie karty
3. Obsługa karty. Opłata pobierana od 2. Roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych
i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosiła:
3.1 Visa Business Credit/MasterCard Business Credit
3.1.1 mniej niż 35 000 zł
rocznie
75 zł
3.1.2 co najmniej 35 000 zł
rocznie
0 zł
3.2 Visa Business Credit Gold
3.2.1 mniej niż 60 000 zł
rocznie
250 zł
3.2.2 co najmniej 60 000 zł
rocznie
0 zł
jednorazowo
30 zł
4. Wydanie duplikatu karty
jednorazowo
0 zł
5. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta
1
od transakcji
0 zł
6. Transakcje bezgotówkowe
7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 1:
7.1 w kraju
od transakcji
3%, min. 5 zł
7.2 za granicą
od transakcji
3%, min. 10 zł
za przelew
3%, min. 5 zł
8. Przelew z karty
od transakcji
0 zł
9. Sprawdzanie salda w bankomacie2
od transakcji
10 zł
10. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za wskazany okres
jednorazowo
0 zł
11. Zmiana danych Użytkownika karty
za wezwanie
20 zł
12. Wysyłanie wezwań do zapłaty należności Banku
miesięcznie
od kwoty salda
5%, min. 100 zł
końcowego okresu
13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie
rozliczeniowego
Rodzaj usługi (czynności)

1

Tryb pobierania

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest
dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku
transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
2
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1 , otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno- rentowe
Lp.

1.
2.
3.
4.
4.1

4.2

5.

6.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe
Polecenia wypłaty2 na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
Przelewy SEPA3
Przelewy krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy,
złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.
Polecenia wypłaty:
z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty
gotówkowej w Małopolskim Banku Spółdzielczym, z dyspozycją dotyczącą
kosztów „BEN” lub „SHA”
z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty
gotówkowej w Małopolskim Banku Spółdzielczym, z dyspozycją dotyczącą
kosztów „OUR”
Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty
Uwaga: Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd MBS

Stawka
obowiązująca

11,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
0,10%
min.20,00 zł
max.100,00 zł
bez opłat
0,15%
min. 20,00 zł
max.100,00 zł
125,00 zł
+ koszty banków
trzecich

20,00 zł
7.

Odwołanie zlecenia z pkt. 6.

+ koszty
rzeczywiste

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym

Lp.
1.
2.

Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty
gotówkowej w Małopolskim Banku Spółdzielczym.
Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty
gotówkowej w Małopolskim Banku Spółdzielczym.
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty
pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

3.

4.

Stawka
obowiązująca

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym

banków

Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz
Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych)
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym
trybie „PILNYM” w walutach EUR, USD i GBP:

15,00 zł
0,30%
min.30,00 zł
max.300,00 zł
20,00 zł
150,00 zł

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.2

5.
6.
7.

Zmiana/ korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym,
wykonane na zlecenie klienta
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu
w obrocie dewizowym
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń
wypłaty

125,00 zł
+ koszty banków
trzecich

10,00 zł
100,00 zł

1

Przekaz w obrocie dewizowym:
Transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA.
2

Polecenie wypłaty:
Instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku
krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej,
polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
3

Przelew SEPA:
Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer),
spełniająca warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy
w standardzie IBAN;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) tryb realizacji standardowy;
5) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
6) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT
(Sepa Credit Transfer - wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.mbsw.pl).

Bank odstępuje od pobierania prowizji i „opłaty porto” za przekaz i czek w obrocie dewizowym od Klientów
otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości
EUR 10,00, z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
Czeki zagraniczne
Lp.
1.

Czeki zagraniczne

Stawka
obowiązująca

Skup czeków podróżniczych Klientów Indywidualnych (od łącznej wartości
czeków w jednej walucie)

1,00%
min. 20,00 zł

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów
banków zagranicznych oraz rzeczywistych

2.

Skup czeków podróżniczych Klientów Instytucjonalnych (od łącznej wartości
czeków w jednej walucie)

1,00%
min. 40,00 zł

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów
banków zagranicznych oraz rzeczywistych

3.
4.

Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A.
Uwaga: w odniesieniu do punktów 1, 2, 3nie pobiera się opłaty porto.

Warunkowy skup czeków
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto.

5.

Inkaso czeków (od kwoty czeku)
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty
banków zagranicznych określone w pkt. 7 lub koszty rzeczywiste pobierane po
zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się
prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie

6.

Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata (płatnika) - opłata jest pobierana od
podawcy czeku

7.
7.1
7.1.1

Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
Czeki opiewające na EUR:
płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową
- za jeden czek
płatne w pozostałych krajach - za jeden czek
Czeki opiewające na funty angielskie – GBP - płatne w Anglii- za jeden czek
Czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD:
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku
płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż
jednego czeku - za jeden czek
Czeki opiewające na dolary australijskie – AUD - płatne w Australii - za jeden
czek
Czeki opiewające na duńskie korony-DKK- płatne w Danii - za jeden czek
Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto”

7.1.2
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.5
8.

0,25%
min.20,00 zł
max.100,00 zł
1,50%
min.10,00 zł
0,25%
min.35,00 zł
max.300,00 zł
50,00zł
+ koszty
rzeczywiste

4,00 EUR
10,00 EUR
4,00 GBP
4,00 USD
3,00 USD
15,00 AUD
50,00 DKK
15,00 zł

Bank odstępuje od pobierania prowizji i „opłaty porto” za czek w obrocie dewizowym od Klientów
otrzymujących czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 10,00,
z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
Inkaso dokumentów handlowych i/ lub finansowych
Lp.

Inkaso dokumentów handlowych i/ lub finansowych
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla

1.

W zamian za zapłatę - od kwoty inkasa

2.

W zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, gwarancję lub jego
poręczenie

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko)
Zmiana instrukcji inkasowej – od transakcji
Zwrot dokumentów nie zainkasowanych
Odmowa zapłaty inkasa
Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt. 3 lub 5
Awizowanie akceptu do banku zagranicznego
Oddanie weksla do protestu

9.

Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto”

Stawka
obowiązująca

0,20%
min.50,00 zł
max.300,00 zł
0,20%
min. 50,00 zł
max.300,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
150,00 zł
+ koszty
notarialne
15,00 zł

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych w Małopolskim Banku Spółdzielczym
- DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA –
Stawka prowizji / opłaty 1
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

1
2

Rodzaj czynności / usługi

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

podstawowa minimalna maksymalna
Rozpatrzenie wniosku o kredyt /
Każdorazowo od
wnioskowanej kwoty kredytu
gwarancję/poręczenie/promesę:
0,2%
200,00 zł
5.000,00 zł
Udzielenie kredytu:
a) Kredyt na działalność gospodarczą
do 200.000 zł
2,5%
od 200.001 zł do 1.000.0000 zł
2,0%
powyżej 1.000.000 zł
1,5%
Jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu,
b) Kredyt gotówkowy „Mój biznes”
pobierana najpóźniej w dniu
- na okres spłaty do 1 roku
2,0%
uruchomienia kredytu
- na okres spłaty powyżej 1 roku
2,5%
c) Kredyt gotówkowy „Medyk”
2,5%
d) Kredyt konsolidacyjny
3,5%
e) Kredyt preferencyjny
wg umów zawartych z Bankiem Zrzeszającym
f) Kredyt dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST)
wg warunków przetargów
Opłata za gotowość finansową
0,5% - 2,0%
Jednorazowo od kwoty
Za przedterminową spłatę całości lub
od 1,0%
2
wcześniejszej spłaty
części kredytu (rekompensacyjna)
do 2,0%
Administrowanie kredytami
bez opłat
Jednorazowo od kwoty długu
Przejęcie długu, przystąpienie do długu
1,0%
200,00 zł
Jednorazowo od kwoty ugody
Zawarcie umowy ugody
2,0%
500,00 zł
5.000,00 zł
Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:
a) prolongata spłaty raty/rat kredytu
- do 1 miesiąca
2,0%
50,00 zł
1.000,00 zł
Jednorazowo od kwoty
- do 2 miesięcy
2,0%
150,00 zł
2.500,00 zł
prolongowanej
- powyżej 2 miesięcy
2,0%
300,00 zł
3.500,00 zł
b) zmiana dotycząca wysokości
Jednorazowo od kwoty długu
oprocentowania
0,2%
500,00 zł
2.000,00 zł
c) zmiana zabezpieczenia kredytu
1,0%
300,00 zł
2.000,00 zł
Jednorazowo od każdej decyzji
d) inna zmiana postanowień umowy niż
wymieniona w pkt. a, b i c.
300,00 zł
Za każdy rozpoczęty
Udzielenie poręczenia, gwarancji
3 miesięczny okres
lub awalu
0,5%
2,0%
Przeprowadzenie inspekcji
nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie kredytu:
1) pierwsza inspekcja: do 50 km
bez opłat
pow. 50 km (od siedziby Oddziału)
100,00 zł
2) jeżeli dojazd zapewnia Kredytobiorca
50,00 zł
3) jeżeli dojazd zapewnia Bank: do 100 km
200,00 zł
(pow. 100 km)
300,00 zł
Od każdego monitu
Sporządzenie i wysłanie monitu
(upomnienia, wezwania,
(upomnienia, wezwania,
wypowiedzenia)
wypowiedzenia) do dłużnika i
40,00 zł
poręczyciela o spłatę odsetek lub
kredytu
Wydanie zaświadczenia / oświadczenia
o wpis do hipoteki
bez opłat
Sporządzenie deklaracji w sprawie
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych (PCC)
bez opłat

Możliwość negocjacji wysokości prowizji
Nie pobiera się, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie
kredytu

Lp.
14.
15.
16.

17.

18.

Rodzaj czynności / usługi

Stawka prowizji / opłaty 1
podstawowa minimalna maksymalna

Wystawienie wniosku o wpis zastawu
rejestrowego
bez opłat
Wydanie ponownego zaświadczenia
o wykreśleniu hipoteki
200,00 zł
Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta:
a) o wysokości zadłużenia lub jego braku
200,00 zł
b) o wysokości spłaconych rat i odsetek
200,00 zł
Wydanie
opinii
bankowej
o rachunkach bankowych, posiadanych
zadłużeniach z tytułu kredytów oraz
300,00 zł
współpracy Klienta z Bankiem
Sporządzenie historii kredytu na
wniosek Kredytobiorcy

200,00 zł

Sposób pobierania
prowizji / opłaty

Za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy

Do podanej opłaty należy doliczyć podatek
VAT według obowiązujących stawek.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Wydanie odpisu / kserokopii umowy
kredytowej
200,00 zł
Wydanie
ponownego
wniosku
o wykreślenie wpisu w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu
200,00 zł
Wydanie
ponownego
wniosku
o wykreślenie
wpisu
zastawu
rejestrowego
200,00 zł
Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu
cesji
bez opłat
Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu
blokady środków
bez opłat
Wniosek
o
wystawienie
tytułu
wg opłat
wykonawczego
wniesionych do sądu
Wystawienie gwarancji, poręczenia lub
0,5%
300,00 zł
1.000,00 zł
awalu
Wystawienie promesy kredytowej / zaświadczenia:
- na zakup nieruchomości, inny kredyt
0,5%
400,00 zł
2.000,00 zł
- dla kredytów z dofinansowaniem
z UE
0,5%
1.000,00 zł 30.000,00 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia
o posiadanej przez Klienta zdolności
kredytowej
Opłata za sporządzenie na wniosek
Klienta
pisemnego
wyjaśnienia
dotyczącego dokonanej oceny zdolności
kredytowej

500,00 zł

500,00 zł

 opłata nie podlega zwrotowi
w razie rezygnacji Klienta
z kredytu,
 w przypadku udzielania kredytu
opłata ta zaliczana jest na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

