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Dokument dotyczący opłat         
z tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym 

 

 
 

 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Małopolski Bank 
Spółdzielczy 
 
Nazwa rachunku: Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy           
                               Konto Aktywne 
 
Data: 21.09.2022 r.                                                                                                                                                                                                                          
 
 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług 

powiązanych z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych 
opłat z opłatami za inne rachunki. 

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych 
z tym rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne 
informacje mogą Państwo znaleźć w Taryfie opłat i prowizji bankowych 
Małopolskiego Banku Spółdzielczego dla klientów indywidualnych.   

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym 
dokumencie. 

 

Usługa Opłata 
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

 
Miesięcznie,  
 gdy łączne wpływy na konto wyniosły  

3000 zł lub więcej w miesiącu  
    kalendarzowym poprzedzającym  
    pobranie opłaty                                                 0 zł 
Opłata roczna ogółem                                        0 zł 
 
 gdy łączne wpływy na konto wyniosły  

poniżej 3000 zł w miesiącu  
    kalendarzowym poprzedzającym  
    pobranie opłaty                                                 8 zł 
Opłata roczna ogółem                                       96 zł 
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Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 
 
[Przelew zewnętrzny w systemie 
ELIXIR (powyżej 1 mln PLN przelew 
realizowany jest w systemie 
SORBNET)] 

Realizacja polecenia przelewu złożonego              
w placówce Banku w systemie Elixir:          
jednorazowo w dniu realizacji                               10 zł 
Realizacja polecenia przelewu w usłudze 
bankowości elektronicznej w systemie Elixir 
jednorazowo w dniu realizacji                                0 zł 
Realizacja polecenia przelewu 
natychmiastowego na rachunek w innym 
banku krajowym, realizowany w usłudze 
bankowości elektronicznej              
jednorazowo w dniu realizacji                            5,50 zł 
Realizacja polecenia przelewu w aplikacji  
mobilnej MBSmobile: 
- z wykorzystaniem Kodu BLIK  
  jednorazowo w dniu realizacji                              0 zł                         
- przelew na telefon BLIK      
jednorazowo w dniu realizacji                                0 zł 
Realizacja polecenia przelewu złożonego w placówce 
Banku w systemie SORBNET   
jednorazowo w dniu realizacji                               40 zł  
Realizacja polecenia przelewu w usłudze 
bankowości elektronicznej w systemie 
SORBNET   
jednorazowo w dniu realizacji                               35 zł  
Realizacja polecenia przelewu dotyczącego 
opłacania składek do poboru których 
zobowiązany jest ZUS w placówce Banku lub 
w usłudze bankowości elektronicznej  
jednorazowo w dniu realizacji                                 4 zł        

Polecenie przelewu wewnętrznego 

Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego 
złożonego w placówce Banku  
jednorazowo w dniu realizacji                        0 zł / 5 zł  
Opłata wynosi 0 zł w przypadku gdy przelew 
wewnętrzny dotyczy: spłaty kredytu na rzecz 
MBS, przeksięgowania środków na rachunek 
terminowej lokaty oszczędnościowej otwartej 
w MBS, przeksięgowania środków na 
rachunek Efekt Plus.                   
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego 
złożonego w usłudze bankowości 
elektronicznej  
jednorazowo w dniu realizacji                                0 zł 
Realizacja polecenia przelewu w aplikacji  
mobilnej MBSmobile: 
- z wykorzystaniem Kodu BLIK  
  jednorazowo w dniu realizacji                              0 zł                         
- przelew na telefon BLIK      
  jednorazowo w dniu realizacji                              0 zł                
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Polecenia przelewu SEPA 
[w trybie standardowym] 
 

Realizacja poleceń przelewów SEPA w 
placówce Banku wysłanych do banków: 

 krajowych  
jednorazowo w dniu realizacji                               30 zł 

 zagranicznych 
jednorazowo w dniu realizacji                               10 zł 
Realizacja poleceń przelewów SEPA w 
usłudze bankowości elektronicznej do 
banków: 

 krajowych                                                   
jednorazowo w dniu realizacji                               20 zł 

 zagranicznych 
jednorazowo w dniu realizacji                                 0 zł 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 
 
[w trybie standardowym – za 
przelew] 

Realizacja poleceń przelewów w walucie 
obcej wysyłanych do banków krajowych, 
złożonych w placówce Banku lub w usłudze 
bankowości elektronicznej   
jednorazowo w dniu realizacji                            0,30%  
                                                                     min. 30 zł   
                                                                  max. 300 zł 
Realizacja poleceń przelewów w walucie 
obcej wysyłanych pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie BPS, między 
rachunkami klienta w MBS  w placówce 
Banku lub w usłudze bankowości 
elektronicznej 
jednorazowo w dniu realizacji                            20 zł 
Niezależnie od wyżej wymienionych prowizji 
pobiera się zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących w przypadku opcji kosztowej 
„OUR” 
jednorazowo w dniu realizacji                             100 zł 

Polecenie zapłaty 
 

Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty 
jednorazowo w dniu realizacji                                 1 zł 

Zlecenie stałe 
 
 

Realizacja zlecenia stałego złożonego w 
placówce Banku 
jednorazowo w dniu realizacji                                 5 zł 
Realizacja zlecenia stałego w usłudze 
bankowości elektronicznej   
jednorazowo w dniu realizacji                                0 zł  

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
płatniczej do płatności 
bezgotówkowych 

Transakcje bezgotówkowe  
(krajowe i zagraniczne) 
jednorazowo od transakcji                                      0 zł 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
płatniczej do płatności 
gotówkowych 

Wypłaty gotówkowe w ramach EOG w walucie 
EUR za każdą wypłatę  
jednorazowo od transakcji                                      5 zł       
Wypłaty gotówkowe w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz poza EOG za każdą 
wypłatę  
jednorazowo od transakcji                       3% min.10 zł        

Wydanie karty płatniczej jednorazowo                                                          0 zł 
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Obsługa karty płatniczej 

Za ostatni miesiąc obsługi karty, opłata 
pobierana jest proporcjonalnie do dnia zwrotu 
karty lub rezygnacji z jej użytkowania.   
 
Miesięcznie,  
 gdy dokonano minimum 3 transakcji 

bezgotówkowych kartą płatniczą również  
przez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay  
i Fitbit Pay w miesiącu kalendarzowym 
poprzedzającym pobranie opłaty                      0 zł 

Opłata roczna ogółem                                        0 zł 
 
 gdy dokonano mniej niż 3 transakcji 

bezgotówkowych kartą płatniczą również 
przez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay  
i Fitbit Pay w miesiącu kalendarzowym 
poprzedzającym pobranie opłaty                      4 zł 

Opłata roczna ogółem                                      48 zł 
 

Obsługa karty kredytowej 
Informacja znajduje się w  
DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU 
USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM 
PŁATNICZYM - KARTY KREDYTOWE 

Wypłata gotówki 

 w kasie Banku                                                     0 zł 
Przy użyciu karty płatniczej: 
 we wskazanych bankomatach Grupy BPS  
i innych bankach krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami      
jednorazowo                                                           0 zł 
 w pozostałych bankomatach w kraju 
jednorazowo                                                           5 zł 
 usługa Cash back za każdą wypłatę  
jednorazowo                                                           5 zł 
 w punktach akceptujących kartę w kraju  
jednorazowo                                           3% min. 10 zł 
 w krajowych bankomatach przy użyciu  
   kodu BLIK 
jednorazowo                                                           0 zł 

Wpłata gotówki 
 w kasie Banku                                                     0 zł 
 we wpłatomacie:  

- własnym                                                            0 zł 
    - obcym                                                               0 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Kredyt w rachunku płatniczym 
[Kredyt w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym]  

Prowizja za udzielenie / podwyższenie 
kredytu, liczona od kwoty kredytu / 
podwyższenia 
jednorazowo                                                        3,0 %  

Przejęcie długu, przystąpienie do 
długu 
[Nie pobiera się opłaty w przypadku 
restrukturyzacji zadłużenia na podstawie 
art. 75c Prawo bankowe] 

jednorazowo od kwoty długu             1,0% min. 200 zł 
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Zawarcie umowy ugody 
[Nie pobiera się prowizji w przypadku, 
gdy ugoda zawarta jest w związku z 
restrukturyzacją zadłużenia na 
podstawie art. 75c Prawo bankowe] 

jednorazowo od kwoty ugody            1,0% min. 100 zł 

Zmiana warunków umowy 
kredytowej na wniosek Klienta 
[Nie pobiera się opłaty w przypadku 
restrukturyzacji zadłużenia na podstawie 
art. 75c Prawo bankowe] 

Prolongata spłaty raty/rat kredytu: 
 do 1 miesiąca            
jednorazowo                1,0% min. 10 zł, max. 1.000 zł 
 do 2 miesięcy 
jednorazowo                1,0% min. 20 zł, max. 2.500 zł 
 powyżej 2 miesięcy 
jednorazowo                1,0% min. 50 zł, max. 3.500 zł 
Zmiana zabezpieczenia kredytu 
jednorazowo               1,0% min. 100 zł, max. 2.000 zł 
Inna zmiana postanowień umowy niż wymieniona 
powyżej 
jednorazowo                                                       100 zł 

Administrowanie kredytem jednorazowo                                                           0 zł 

Wydanie zaświadczenia na 
wniosek Klienta 

 o wysokości zadłużenia lub jego braku 
jednorazowo                                                         50 zł 
 o wysokości spłaconych rat i odsetek             
jednorazowo                                                       100 zł 

Wydanie opinii bankowej 
o rachunkach bankowych, 
posiadanych zadłużeniach z tytułu 
kredytów oraz współpracy Klienta 
z Bankiem 

jednorazowo                                                       200 zł 

Wydanie odpisu / kserokopii 
umowy kredytowej jednorazowo                                                        50 zł 

Wniosek o wystawienie tytułu 
wykonawczego jednorazowo                wg opłat wniesionych do sądu 

Wydanie pisemnego wyjaśnienia 
dotyczącego dokonanej oceny 
zdolności kredytowej na wniosek 
Klienta 

za dokument                                                          0 zł 

Inne usługi 
Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych (na wniosek 
Posiadacza rachunku) 

za dokument                                                         15 zł 

Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym za dokument                                                         50 zł 

Usługa bankowości elektronicznej  
aktywacja usługi / dokonanie zmiany 
 jednorazowo                                                          0 zł 
kod SMS wysłany poza limitem (limit 0 szt) 
miesięcznie, zbiorczo za każdy wysłany SMS   0,50 zł 

Powiadamianie SMS 

Przesyłanie informacji w formie SMS w 
ramach usługi SMS Banking za jeden sms 
poza limitem (ilość darmowych powiadomień 
SMS w miesiącu kalendarzowym 0 szt.)                               
opłata pobierana zbiorczo – miesięcznie za  
każdy SMS                                                        0,50 zł 

 


