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Postanowienia ogólne 

 
Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy” zwanej dalej Taryfą 
dotyczy: osób fizycznych. 
 
1. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są:  

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;  
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;  
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego.  

2. 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. 

3. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź 
wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
5. 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. 
6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki 

pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 
7. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
8. 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.  
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, 

której dotyczy. 
11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych 

z Bankiem. 
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KONTA OSOBISTE 
 

T1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych 
 

Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka  

Konto  
Junior ¹ 

Konto  
Student ¹ Konto 50+ ¹ Konto 

Standard ¹ Konto PRP 18 

1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego ² miesięcznie 0 zł 0 zł 3 zł/5 zł 21 4 zł/6 zł ³ 0 zł 

2. Elektroniczne usługi: 
2.1 Usługa bankowości elektronicznej – System eBSW (eBankNet): 

2.1.1 aktywacja usługi 
/dokonanie zmiany 

 
 każdorazowo 

 
 

0 zł 0 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

2.1.2 

dodatkowa identyfikacja 
Użytkownika przy 
logowaniu - 
powiadomienie Push  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.3 
dodatkowa identyfikacja 
Użytkownika przy 
logowaniu - kod SMS 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.4 
 

pozostałe 
powiadomienie Push  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.5 ilość darmowych kodów SMS w miesiącu 
kalendarzowym 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 5 szt. 

2.1.6 kod SMS wysłany poza 
limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany przez 
Bank 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

2.1.7 powiadomienie  
o zdarzeniach SMS-em  każdorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.8 

autoryzacja Transakcji 
BLIK z wykorzystaniem 
Kodu BLIK -płatność 
bezgotówkowa  
(usługa dostępna 
w MBSmobile) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  
2.2.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS             
w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 5 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza limitem

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany przez 
Bank 4 

0,25 zł  0,25 zł 0,25 zł  0,25 zł  0,25 zł  

3. Wpłaty i wypłaty w kasach Banku 
3.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
3.2 Wypłata  gotówki za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
4. Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
4.1.1 w placówce Banku 

za przelew 
0 zł 22 / 2 zł 0 zł 22 / 2 zł 0 zł 22 / 2 zł ⁵ 0 zł 22 / 2 zł  0 zł 22 0 zł / 2 zł ⁵ 

4.1.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 7: 
4.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 4 zł  0 zł / 4 zł ⁵ 4 zł 0 zł/ 4 zł ⁵ 

4.2.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.3 

Polecenie przelewu 
dotyczącego opłacania 
składek do poboru 
których zobowiązany jest 
ZUS - w placówce Banku/ 
w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł / 4 zł ⁵ 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:            
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka  

Konto  
Junior ¹ 

Konto  
Student ¹ Konto 50+ ¹ Konto 

Standard ¹ Konto PRP 18 

4.3.1 w placówce Banku 

za przelew 
40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 0 zł/ 40 zł ⁵ 

4.3.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 0 zł/ 35 zł ⁵ 

4.4 

Polecenie przelewu 
natychmiastowego na 
rachunek w innym banku 
krajowym, realizowany 
w usłudze bankowości 
elektronicznej 6, 8 

za przelew 
5,50 zł 5,50 zł 5,50  zł 5,50  zł 0 zł/ 5,50  zł ⁵ 

4.5 przelew na telefon BLIK 
w MBSmobile 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA 
5.1 w placówce Banku: 

5.1.1 do banków krajowych  za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
5.1.2 do banków zagranicznych 4 zł 4 zł  4 zł 4 zł 4 zł 
5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 6: 

5.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
5.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 19  
(nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję z pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku 
za przelew 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

6.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 19: 

7.1 
w placówce Banku lub 
w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 

za przelew 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 

pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie 
BPS, między rachunkami 
klienta w MBS  w 
placówce Banku lub       
w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
8.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.2 
z banków zagranicznych 
w EOG w walucie EUR 
(SEPA)   

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4 z banków zagranicznych 
spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 

zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu  (opłata 
pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

od transakcji 0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

9.2 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu / 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta 9 

za zlecenie 
200 zł + koszty 

banków 
 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

9.3 

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 
niestandardowym 
(pilnym) dostępna w 
EUR, USD, GBP, PLN. 

od transakcji 180 zł 20 180 zł 20 180 zł 20 180 zł 20 180 zł 20 

9.4 
Realizacja polecenia 
przelewu z opcją 
kosztową „OUR” 

za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka  

Konto  
Junior ¹ 

Konto  
Student ¹ Konto 50+ ¹ Konto 

Standard ¹ Konto PRP 18 

9.5 

Zmiany / korekty / 
odwołania zrealizowanego 
polecenia przelewu – 
wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji 
200 zł + koszty 

banków 
 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

200 zł + koszty 
banków 

 

9.6 

Opłata za 
przewalutowanie                   
(pobierana od transakcji 
realizowanych w innej 
walucie niż waluta 
rachunku) 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7 

Opłata za obsługę 
zagranicznego 
świadczenia 
emerytalnego 
 i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu. 
10.1 Realizacja zlecenia stałego: 

10.1.1 w placówce Banku 
za 

każdorazowe 
zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł / 5 zł 10 

 10.1.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 6 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.1.3 spłata kredytu na rzecz 
MBS nd 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Polecenie zapłaty: 

11.1 

Przyjęcie polecenia 
zapłaty: placówka Banku 
/usługa bankowości 
elektronicznej 6  

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 Realizacja polecenia 
zapłaty 1  zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł / 1 zł 10 

11.3 
Odmowa realizacji 
polecenia zapłaty  - brak 
środków na rachunku 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł / 5 zł 11 

12.  Karty płatnicze 12 : VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

12.1 Wydanie / wznowienie 
karty płatniczej  jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.1.1 Wydanie duplikatu  
karty płatniczej 15 0 zł 0 zł 5 zł  5 zł  0 zł 

12.1.2 Obsługa  karty płatniczej miesięcznie 0 zł 0 zł 4 zł 4 zł 0 zł 

12.2 

Krajowe i zagraniczne, 
w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy 
użyciu karty płatniczej do 
płatności bezgotówkowych

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 Wypłaty gotówki: 

12.3.1 

we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS 
i innych bankach 
krajowych oraz 
terminalach POS zgodnie 
z zawartymi umowami 16 

 
 
 
 
 
 
 

od transakcji 
 
 
 
 
 
 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3.2 w pozostałych  
bankomatach w kraju   5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł / 5 zł 13 

12.3.3 

transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu 
karty płatniczej do 
płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie 
EUR 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł / 5 zł 13 

12.3.3.1 

transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu 
karty płatniczej do 
płatności gotówkowych 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

nd 
 

(wypłaty możliwe 
jedynie w ramach 

EOG) 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka  

Konto  
Junior ¹ 

Konto  
Student ¹ Konto 50+ ¹ Konto 

Standard ¹ Konto PRP 18 

w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz 
poza EOG 

12.3.4 w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

od transakcji 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 0 zł / 3%  
min. 10 zł 13 

12.3.5 Cash back 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł / 5 zł 14 

12.3.6 w punktach akceptujących 
kartę za granicą  3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 0 zł / 3%  

min. 10 zł  13 

12.3.7 
Wypłata gotówki 
w krajowych bankomatach 
przy użyciu kodu BLIK 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.4 Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
12.4.1 własnym 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
12.4.2 obcym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.5 
Sprawdzanie salda  
w bankomatach, 
świadczących takie usługi 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

12.6 
Powtórne generowanie 
i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta złożony w Banku 

jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.6.1 
Powtórne generowanie 
lub zmiana PIN 
w Kartosferze, BS Pay  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7 Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.8 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.9 
Płatność zbliżeniowa 
telefonem z aplikacją BS 
Pay, G Pay, Apple Pay 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku 
bankowego  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. 

Sporządzenie 
zestawienia transakcji 
płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku 

za dokument 
 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

15. 

Przyjęcie dyspozycji 
Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek 
jego śmierci 

za dokument nd 20 zł  20 zł 20 zł 20 zł 

16. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym: 

16.1 przyjęcie i wykonanie 
blokady  

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17. 
Potwierdzenie 
wykonania blokady 
środków 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

18. Czeki 
18.1 wydanie blankietu czeku za dokument 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

18.2 

przyjęcie zgłoszenia  
o utracie blankietu 
czekowego i dokonanie 
zastrzeżenia 

jednorazowo 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18.3 Umorzenie blankietów 
czeków 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

19. 
Zachowanie numeru 
rachunku przy zmianie 
rodzaju rachunku 

0 zł 0 zł 20 zł  20 zł 17 0 zł 

20. 

Opłata za odzyskanie 
środków z transakcji 
płatniczej wykonanej  
z użyciem 
nieprawidłowego, 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka  

Konto  
Junior ¹ 

Konto  
Student ¹ Konto 50+ ¹ Konto 

Standard ¹ Konto PRP 18 

unikatowego 
identyfikatora  

21. Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku  

za dokument 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

22. 
Wydanie zaświadczenia 
dla spadkobiercy 
/zapisobiorcy 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

2) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z dołu”, proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym 
konto zostało otwarte. 

3) Opłata za prowadzenie Konta Standard wynosi 4 zł, gdy łączne wpływy na dane konto w miesiącu bieżącym wyniosły 500 zł i więcej. Opłata za prowadzenie konta 
wynosi 6 zł, gdy łączne wpływy na dane konto w miesiącu bieżącym wyniosły poniżej 500 zł. 

4) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 

5) Opłata za pierwsze 5 przelewów w miesiącu kalendarzowym wynosi 0 zł, 6 -ty przelew i każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym jest odpłatny (zgodnie z taryfą) 
6) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego.   
7) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości elektronicznej 
realizowana będzie w systemie SORBNET. 

8) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (eBSW) oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir) wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
10) Opłata za realizację pierwszych 5-ciu zleceń stałych i poleceń zapłaty w miesiącu kalendarzowym wynosi 0 zł, 6-ta realizacja zlecenia stałego lub polecenia zapłaty 

i każda kolejna w miesiącu kalendarzowym jest odpłatna (zgodnie z taryfą). 
11) Opłata za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym odmów realizacji polecenia zapłaty wynosi 0 zł, 6-ta i każda kolejna realizacja w miesiącu kalendarzowym jest 

odpłatna (zgodnie z taryfą).  
12) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA 

powiększonego o 3% wartości transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Opłata miesięczna za obsługę karty płatniczej 
pobierana jest proporcjonalnie do dnia rezygnacji z karty. 

13) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze 
w pakiecie 5-ciu sztuk miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą 
Opłat i Prowizji. 

          Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą 
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie 
nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

14) Opłata za pierwsze 5 wypłat gotówki w systemie Cash back w miesiącu kalendarzowym wynosi 0 zł, 6 -ta wypłata i każda kolejna w miesiącu kalendarzowym jest 
odpłatna (zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji).  

15) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
16) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
17) Nie dotyczy zmiany rodzaju rachunku na ROR 50+ wynikającej z osiągnięcia określonego wieku. 
18) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, prowadzony na zasadach ściśle określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób 

fizycznych w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Do przedmiotowego rachunku może być wydana wyłącznie karta płatnicza MasterCard PayPass. 
19) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
20) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1. 
21) Opłata za prowadzenie Konta 50+ wynosi 3 zł, gdy łączne wpływy na dane konto w miesiącu bieżącym wyniosły 500 zł i więcej. Opłata za prowadzenie konta wynosi 

5 zł, gdy łączne wpływy na dane konto w miesiącu bieżącym wyniosły poniżej 500 zł. 
22) Opłata wynosi 0 zł w przypadku gdy przelew wewnętrzny dotyczy: spłaty kredytu na rzecz MBS, przeksięgowania środków na rachunek TLO otwarty w MBS, 

przeksięgowania środków na rachunek EFEKT Plus. 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę          
na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne 
podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. 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.  
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
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T1A.  Taryfa opłat i prowizji bankowych rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aktywne 1 

 

Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  

Stawka  

Konto Aktywne 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł / 8 zł 2 
2. Elektroniczne usługi: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej – System eBSW (eBankNet): 
2.1.1 aktywacja usługi /dokonanie zmiany 

każdorazowo 

 0 zł 
2.1.2 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – powiadomienie Push  0 zł 
2.1.3 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – kod SMS 0 zł 
2.1.4 pozostałe powiadomienie Push 0 zł 
2.1.5 ilość darmowych kodów SMS w miesiącu kalendarzowym  0 szt. 

2.1.6 kod SMS wysłany poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 

 0,50 zł 

2.1.7 powiadomienie o zdarzeniach SMS-em każdorazowo 0 zł 

2.1.8 autoryzacja Transakcji BLIK z wykorzystaniem Kodu BLIK – płatność bezgotówkowa 
(usługa dostępna w MBSmobile) od transakcji 0 zł 

2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  
2.2.1 aktywacja usługi / dokonanie zmiany jednorazowo 0 zł 
2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 3 

 0,50 zł 

3. Wpłaty i wypłaty  gotówki w kasach Banku 
3.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 
3.2 Wypłata  gotówki za wypłatę 0 zł 
4. Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
4.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 12 /  5 zł 
4.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 4 0 zł 
4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 5: 

4.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

 10 zł 
4.2.2 w usłudze bankowości elektronicznej 4 0 zł 

4.2.3 
Polecenie przelewu dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
innych składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS  
- w placówce Banku / w usłudze bankowości elektronicznej 4 

 10 zł 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:   
4.3.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
4.3.2 w usłudze bankowości elektronicznej  4 35 zł 

4.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku8 krajowym, 
realizowany w usłudze bankowości elektronicznej 4, 6 za przelew 

5,50 zł 

4.5 Przelew na telefon BLIK w MBSmobile 0 zł 
5. Polecenie przelewu SEPA 

5.1 w placówce Banku: 
5.1.1 do banków krajowych  za przelew 30 zł 
5.1.2 do banków zagranicznych  10 zł 
5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 4: 

5.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 
5.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 10  
(nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję w pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
6.2 w usłudze bankowości elektronicznej 4 35 zł 
7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 10: 

7.1 w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 4 
za przelew 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS, między rachunkami klienta w MBS  
w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 4 20 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

8.1 z banków krajowych od otrzymanego 20 zł 
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Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  

Stawka  

Konto Aktywne 

8.2 z banków zagranicznych w EOG w walucie EUR (SEPA)   przelewu 0 zł 

8.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 

8.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 
9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 zwrot niepodjętej kwoty przekazu (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) od transakcji 0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

9.2 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 7 za zlecenie 200 zł + koszty 

banków 

9.3 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN. od transakcji 180 zł 11 

9.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” za przelew 100 zł 

9.5 Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego polecenia przelewu  
-  wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 

200 zł + koszty 
banków 

 9.6 Opłata za przewalutowanie  
(pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 5 zł 

9.7 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego od otrzymanego 
przelewu 20 zł 

10. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu 
10.1 Realizacja zlecenia stałego:  

10.1.1 w placówce Banku  
za każdorazowe 

zlecenie 

5 zł 
10.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 4 0 zł 
10.1.3 spłata kredytu na rzecz MBS 0 zł 

11. Polecenie zapłaty: 
11.1 Przyjęcie polecenia zapłaty: placówka Banku /usługa bankowości elektronicznej 4 

za zlecenie 
0 zł 

11.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 
11.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty  - brak środków na rachunku 5 zł 
12. Karty płatnicze 8 : VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

12.1 Wydanie/wznowienie karty płatniczej  
jednorazowo 

0 zł 
12.1.1 Wydanie duplikatu karty   0 zł 
12.1.2 Obsługa  karty płatniczej  miesięcznie 0 zł / 4 zł 2a 

12.2 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
płatniczej do płatności bezgotówkowych od transakcji 0 zł 

12.3 Wypłata gotówki: 

12.3.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami 9 

 
 

od transakcji 
 
 

0 zł 

12.3.2 w pozostałych  bankomatach w kraju   5 zł 

12.3.3 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie EUR 5 zł 

12.3.3.1 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 3% min. 10 zł 

12.3.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 10 zł 
12.3.5 Cash back 5 zł 
12.3.6 w punktach akceptujących kartę za granicą  3% min. 10 zł 
12.3.7 Wypłata gotówki w krajowych bankomatach  przy użyciu kodu BLIK 0 zł 
12.4 Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

12.4.1 własnym od transakcji 0 zł 
12.4.2 obcym 0 zł 
12.5 Sprawdzanie salda w bankomatach, świadczących takie usługi 

jednorazowo 

0 zł 
12.6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta złożony w Banku 10 zł 

12.6.1 Powtórne generowanie lub zmiana PIN w Kartosferze, BS Pay  0 zł 
12.7 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 0 zł 
12.8 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 
12.9 Płatność zbliżeniowa telefonem z aplikacją BS Pay, G Pay, Apple Pay od transakcji 0 zł 
13. Wyciąg z rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 
14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

za dokument 
15 zł 

15. Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 20 zł 

16. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym: 
16.1 przyjęcie i wykonanie blokady 

jednorazowo 
0 zł 

16.2 potwierdzenie wykonania blokady środków na wniosek Klienta 50 zł 
17. Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku 20 zł 
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Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  

Stawka  

Konto Aktywne 

 
18. 

Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego, unikatowego identyfikatora  50 zł 

19. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  za dokument 50 zł 
20. Wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy /zapisobiorcy 30 zł 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

2) Opłata za prowadzenie Konta Aktywnego wynosi 0 zł w przypadku, gdy łączne wpływy na rachunek wyniosły 3.000 zł lub więcej w miesiącu kalendarzowym 
poprzedzającym pobranie opłaty. W przypadku gdy warunek nie został spełniony, opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z dołu” do piątego dnia 
roboczego następnego miesiąca proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało 
otwarte. 

2a) Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł  w przypadku 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. W przypadku gdy warunek nie został spełniony, opłata za obsługę karty 
pobierana jest „z dołu” do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Za ostatni miesiąc obsługi karty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do dnia 
zwrotu karty lub rezygnacji z jej użytkowania. 

3) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 

4) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego. 
5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET. 

6) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eBSW oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir) wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu 

własnego VISA powiększonego o 3% wartości transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Opłata miesięczna za obsługę 
karty płatniczej pobierana jest proporcjonalnie do dnia rezygnacji z karty. 

9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
10) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1. 
12) Opłata wynosi 0 zł w przypadku gdy przelew wewnętrzny dotyczy: spłaty kredytu na rzecz MBS, przeksięgowania środków na rachunek TLO otwarty w MBS, 

przeksięgowania środków na rachunek EFEKT Plus. 
 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę 
na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące     
i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. 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.  
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
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T2.  Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca Rachunków Rodzinnych 1 

 

Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  
Stawka  

Rachunek Rodzinny 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 
2. Elektroniczne usługi: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej – System eBSW (eBankNet): 
2.1.1 aktywacja usługi /dokonanie zmiany 

każdorazowo 

1 zł 
2.1.2 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – powiadomienie Push  0 zł 
2.1.3 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – kod SMS 0 zł 
2.1.4 pozostałe powiadomienie Push 0 zł 
2.1.5 ilość darmowych kodów SMS w miesiącu kalendarzowym  0 szt. 

2.1.6 kod SMS wysłany poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 

0,25 zł 

2.1.7 powiadomienie o zdarzeniach SMS-em każdorazowo 0 zł 

2.1.8 autoryzacja Transakcji BLIK z wykorzystaniem Kodu BLIK – płatność bezgotówkowa 
(usługa dostępna w MBSmobile) od transakcji 0 zł 

2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  
2.2.1 aktywacja usługi / dokonanie zmiany jednorazowo 0 zł 
2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 2 

0,25 zł 

3. Wypłata  gotówki w kasach Banku za wypłatę 0 zł 
4. Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
4.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 11 / 2 zł 
4.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 4: 

4.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 
4.2.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 

4.2.3 
Polecenie przelewu dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
innych składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS  
- w placówce Banku / w usłudze bankowości elektronicznej 3 

4 zł 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:   
4.3.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
4.3.2 w usłudze bankowości elektronicznej  3 35 zł 

4.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku� krajowym, 
realizowany w usłudze bankowości elektronicznej 3, 5 za przelew 

5,50 zł 

4.5 Przelew na telefon BLIK w MBSmobile 0 zł 
5. Polecenie przelewu SEPA 

5.1 w placówce Banku: 
5.1.1 do banków krajowych  za przelew 30 zł 
5.1.2 do banków zagranicznych  4 zł 
5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3: 

5.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 
5.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 9  
(nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję w pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
6.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 35 zł 
7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 9: 

7.1 w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 
za przelew 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS, między rachunkami klienta w MBS  
w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 20 zł 

8. Dodatkowe opłaty: 

8.1 zwrot niepodjętej kwoty przekazu (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) od transakcji 0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

8.2 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 6 za zlecenie 200 zł + koszty 

banków 

8.3 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN. od transakcji 180 zł 10 
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Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  
Stawka  

Rachunek Rodzinny 

8.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” za przelew 100 zł 

8.5 Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego polecenia przelewu  
-  wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 

200 zł + koszty 
banków 

 8.6 Opłata za przewalutowanie  
(pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 5 zł 

9. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu 
9.1 Realizacja zlecenia stałego:  

9.1.1 w placówce Banku  
za każdorazowe 

zlecenie 

5 zł 
9.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
9.1.3 spłata kredytu na rzecz MBS 0 zł 
10. Polecenie zapłaty: 

10.1 Przyjęcie polecenia zapłaty: placówka Banku /usługa bankowości elektronicznej 3 
za zlecenie 

0 zł 
10.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 
10.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty  - brak środków na rachunku 5 zł 
11. Karty płatnicze 7 : VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

11.1 Wydanie/wznowienie karty płatniczej  jednorazowo 0 zł 
11.1.1 Wydanie duplikatu karty  0 zł 
11.1.2 Obsługa  karty płatniczej miesięcznie 0 zł 

11.2 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
płatniczej do płatności bezgotówkowych od transakcji 0 zł 

11.3 Wypłata gotówki: 

11.3.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami 8 

 
 

od transakcji 
 
 

0 zł 

11.3.2 w pozostałych  bankomatach w kraju   5 zł 

11.3.3 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie EUR 5 zł 

11.3.3.1 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 3% min. 10 zł 

11.3.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 10 zł 
11.3.5 Cash back 5 zł 
11.3.6 w punktach akceptujących kartę za granicą  3% min. 10 zł 
11.3.7 Wypłata gotówki w krajowych bankomatach  przy użyciu kodu BLIK 0 zł 
11.4 Sprawdzanie salda w bankomatach, świadczących takie usługi 

jednorazowo 

0 zł 
11.5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta złożony w Banku 10 zł 

11.5.1 Powtórne generowanie lub zmiana PIN w Kartosferze, BS Pay  0 zł 
11.6 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 
11.7 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 0 zł 
11.8 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 
11.9 Płatność zbliżeniowa telefonem z aplikacją BS Pay, G Pay, Apple Pay od transakcji 0 zł 
12. Wyciąg z rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 
13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

za dokument 
15 zł 

14. Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 20 zł 

15. Potwierdzenie wykonania blokady środków na wniosek Klienta jednorazowo 50 zł 
16. Czeki 

16.1 wydanie blankietu czeku za dokument 1 zł 
16.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietu czekowego i dokonanie zastrzeżenia 

jednorazowo 

20 zł 
16.3 Umorzenie blankietów czekowych 10 zł 
17. Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku nie dotyczy 

 
18. 

Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego, unikatowego identyfikatora  50 zł 

19. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  za dokument 50 zł 
20. Wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy /zapisobiorcy 30 zł 

 
1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
2) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 
3) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego. 
4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET. 

5) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eBSW oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir) wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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7) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu 
własnego VISA powiększonego o 3% wartości transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Opłata miesięczna za obsługę 
karty płatniczej pobierana jest proporcjonalnie do dnia rezygnacji z karty. 

8) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1. 
11) Opłata wynosi 0 zł w przypadku gdy przelew wewnętrzny dotyczy: spłaty kredytu na rzecz MBS, przeksięgowania środków na rachunek TLO otwarty w MBS, 

przeksięgowania środków na rachunek EFEKT Plus. 
 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić 
zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki 
pośredniczące     i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. 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.  
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

 
 
T3. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca rachunków oszczędnościowych 
 

Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki) 

Talent Konto 1  

Rachunek 
oszczędnościowy  
EFEKTplus 1 

w złotych 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki /  

z książeczką) 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walutach 
wymienialnych 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
PKZP 1 

Rad Rodziców 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
SKO 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

1. Prowadzenie rachunku  
płatniczego 2 miesięcznie 0 zł 0 zł  3 zł 5 zł 0 zł  0 zł  

2. Elektroniczne usługi: 
2.1 Usługa bankowości elektronicznej – System eBSW (eBankNet) 5: 

2.1.1 aktywacja usługi / 
dokonanie zmiany 

każdorazowo 

 
 
 

Usługa nie jest 
dostępna 

 
 
 
 
 
 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

2.1.2 

dodatkowa identyfikacja 
Użytkownika przy 
logowaniu – 
powiadomienie Push 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

2.1.3 

dodatkowa 
identyfikacja 
Użytkownika przy 
logowaniu – kod SMS 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.4 pozostałe 
powiadomienie Push  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.5 ilość darmowych kodów SMS   
w miesiącu kalendarzowym  0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. nd 

2.1.6 kod SMS wysłany poza 
limitem  

miesięcznie, 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany 
przez Bank 

0,25 zł 0,25 zł/nd 0,25 zł 0,25 zł nd 

2.1.7 powiadomienie  
o zdarzeniach SMS-em każdorazowo 

 

0 zł 0 zł / nd 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

nd 

2.1.8 

autoryzacja Transakcji 
BLIK z wykorzystaniem 
Kodu BLIK -płatność 
bezgotówkowa (usługa 
dostępna w 
MBSmobile) 

od transakcji 0 zł + 10 zł 7 0 zł / nd nd nd nd 

2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  

2.2.1 aktywacja usługi / 
dokonanie zmiany jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki) 

Talent Konto 1  

Rachunek 
oszczędnościowy  
EFEKTplus 1 

w złotych 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki /  

z książeczką) 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walutach 
wymienialnych 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
PKZP 1 

Rad Rodziców 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
SKO 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS         
w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza 
limitem 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany 
przez Bank 6 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

3. Wpłaty i wypłaty w kasach Banku 
3.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
3.2 Wypłata gotówki 

za wypłatę 

0 zł 0 zł / 10 zł 7 0 zł 0 zł / 0,25% 8 0 zł 0 zł 

3.2.1 

Wypłata gotówki 
w krajowych 
bankomatach  przy 
użyciu kodu BLIK 

 
nd 0 zł 0 zł / nd nd nd 

 
nd 

4. Polecenie przelewu 
4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł  0 zł / 10 zł 7 0 zł 3 / 2 zł 0 zł 3 / 2 zł 0 zł 0 zł 

4.1.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9  nd 0 zł / 10 zł 7 0 zł 0 zł 0 zł nd 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 10: 
4.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł / 10 zł 7 4 zł nd 4 zł 0 zł 

4.2.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 nd 0 zł / 10 zł 7 0 zł / nd nd 0 zł nd 

4.2.3 

Polecenie przelewu 
dotyczącego opłacania 
składek do poboru 
których zobowiązany 
jest ZUS  - w placówce 
Banku / w usłudze 
bankowości  
elektronicznej 9 

nd 4 zł + 10 zł 7 4 zł / nd nd 
 

nd 
 

nd 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:            
4.3.1 w placówce Banku  

za przelew 

40 zł 40 zł 40 zł nd 40 zł 40 zł 

4.3.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 nd 35 zł  35 zł / nd nd 35 zł nd 

4.4 

Polecenie przelewu 
natychmiastowego na 
rachunek w innym 
banku krajowym, 
realizowany w usłudze 
bankowości 
elektronicznej 9, 11 

nd 5,50 zł + 10 zł 7 5,50 zł / nd nd 5,50 zł nd 

4.5 Przelew na telefon BLIK 
w MBSmobile nd 0 zł + 10 zł 7 0 zł / nd nd nd nd 

5. Polecenie przelewu SEPA 

5.1 w placówce Banku: 
5.1.1 do banków krajowych  

za przelew 
30 zł 30 zł + 10 zł 7 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.1.2 do banków 
zagranicznych 0 zł 0 zł / 10 zł 7 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 

5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 9: 
5.2.1 do banków krajowych 

za przelew 
nd 20 zł + 10 zł 7 20 zł /nd 20 zł 20 zł nd 

5.2.2 do banków 
zagranicznych nd 0zł / 10 zł 7 0 zł / nd 0 zł 0 zł nd 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG  12 (nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję w pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku 
za przelew 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

6.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 nd 35 zł 35 zł / nd 35 zł 35 zł nd 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki) 

Talent Konto 1  

Rachunek 
oszczędnościowy  
EFEKTplus 1 

w złotych 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki /  

z książeczką) 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walutach 
wymienialnych 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
PKZP 1 

Rad Rodziców 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
SKO 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 12: 

7.1 w placówce Banku  

za przelew 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 nd 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 

max 300 zł /nd 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

nd 

7.3 

pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie 
BPS, między rachunkami 
klienta w MBS   
w placówce Banku lub   
w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 

20 zł / nd 20 zł  20 zł / nd 20 zł 20 zł / nd 20 zł / nd 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
8.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.2 
z banków zagranicznych 
w EOG w walucie EUR 
(SEPA)   

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w 
walucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4 z banków zagranicznych 
spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 

zwrot niepodjętej 
kwoty przekazu (opłata 
pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

od transakcji 
0,30% 

min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

0,30% 
min. 30 zł 
max 300 zł 

9.2 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu / 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta 4 

za zlecenie 200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

9.3 

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 
niestandardowym 
(pilnym) dostępna w 
EUR, USD, GBP, PLN. 

od transakcji 180 zł 13 180 zł 13 180 zł 13 180 zł 13 180 zł 13 180 zł 13 

9.4 
Realizacja polecenia 
przelewu z opcją 
kosztową „OUR” 

za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

9.5 

Zmiany / korekty / 
odwołania 
zrealizowanego 
polecenia przelewu – 
wykonane na zlecenie 
Klienta od transakcji 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

200 zł + koszty 
banków 

 9.6 

Opłata za 
przewalutowanie 
(pobierana od transakcji 
realizowanych w innej 
walucie niż waluta 
rachunku) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł  5 zł 5 zł 

9.7 

Opłata za obsługę 
zagranicznego 
świadczenia 
emerytalnego  
i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł nd nd 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki) 

Talent Konto 1  

Rachunek 
oszczędnościowy  
EFEKTplus 1 

w złotych 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki /  

z książeczką) 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walutach 
wymienialnych 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
PKZP 1 

Rad Rodziców 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
SKO 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

10. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu. 
10.1 Realizacja zlecenia stałego: 

10.1.1 w placówce Banku  
za 

każdorazowe 
zlecenie 

5 zł 5 zł +  10 zł 7 5 zł  5 zł 5 zł 5 zł 

10.1.2 w usłudze bankowości 
elektronicznej 9 nd 0 zł / 10 zł 7 0 zł / nd 0 zł 0 zł nd 

10.1.3 spłata kredytu 
na rzecz MBS nd 0 zł 0 zł 0 zł nd 

 

nd 

11. Polecenie zapłaty 

11.1 

Przyjęcie polecenia 
zapłaty: placówka 
Banku/usługa 
bankowości 
elektronicznej 9 

za zlecenie 

0 zł / nd 0 zł 0 zł / nd 0 zł 0 zł 

 
 

nd 

11.2 Realizacja polecenia 
zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 

nd 

11.3 

Odmowa realizacji 
polecenia zapłaty  - 
brak środków na 
rachunku 

5 zł 5 zł 5 zł  5 zł 5 zł 

 
 

nd 

12. Wyciąg z rachunku 
bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. 

Sporządzenie 
zestawienia transakcji 
płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku 

za 
dokument 

 
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

14. 

Przyjęcie dyspozycji 
Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 
środków 
zgromadzonych na 
rachunku na wypadek 
jego śmierci 

za 
dokument 

 
nd 20 zł 20 zł 20 zł nd 

 
 
 

 

nd 

15. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym: 

15.1 Przyjęcie  
i wykonanie blokady  

jednorazowo 
 

0 zł 
 

0 zł 0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 

16. 
Potwierdzenie 
wykonania blokady 
środków 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

17. Czeki 

17.1 Wydanie blankietu 
czeku za dokument nd nd nd nd 1 zł 

 

nd 

17.2 
przyjęcie zgłoszenia  
o utracie blankietu 
czekowego  jednorazowo 

nd nd nd nd 20 zł 

 
 

nd 

17.3 Umorzenie blankietów 
czekowych nd nd nd nd 10 zł nd 

18. Książeczka oszczędnościowa płatna na każde żądanie 

18.1 wydanie książeczki 
oszczędnościowej 

każdorazowo 
za wydanie 

druku 
nd nd nd / 6 zł nd nd 0 zł 

18.2 
przyjęcie zgłoszenia  
o utracie książeczki  
i dokonanie zastrzeżenia 

 
 
 
 

jednorazowo 
 
 
 
 
 

nd nd nd / 20 zł nd nd 20 zł 

18.3 Odwołanie zastrzeżenia nd nd nd / 5 zł nd nd 5 zł 
18.4  Umorzenie książeczki  nd nd nd / 10 zł nd nd 10 zł 

19. 

Opłata za odzyskanie 
środków z transakcji 
płatniczej wykonanej 
z użyciem 
nieprawidłowego, 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania  

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki) 

Talent Konto 1  

Rachunek 
oszczędnościowy  
EFEKTplus 1 

w złotych 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
(bez książeczki /  

z książeczką) 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walutach 
wymienialnych 1 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
PKZP 1 

Rad Rodziców 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w złotych 
SKO 1 

dla Umów zawartych 

do dnia 30.05.2020r 

unikatowego 
identyfikatora  

 
jednorazowo 

20.  
Zachowanie numeru 
rachunku przy zmianie 
rodzaju rachunku 

0 zł 0 zł 0 zł nd nd nd 

21. Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku  

za dokument 
 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

22. 
Wydanie zaświadczenia 
dla spadkobiercy 
/zapisobiorcy 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł nd nd 

 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

2) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z dołu”, proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, 
w którym rachunek został otwarty. 

3) Opłata wynosi 0 zł w przypadku gdy przelew wewnętrzny dotyczy: spłaty kredytu na rzecz MBS, przeksięgowania środków na rachunek TLO otwarty w MBS, 
przeksięgowania środków na rachunek EFEKT Plus. 

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania byłby błąd MBS.  
5) Bank nie udostępnia Systemu eBSW dla Posiadaczy rachunków, którymi są osoby małoletnie od 0 – 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione. 

Dla rachunków do których są wydane książeczki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (SKO, rachunek oszczędnościowy w złotych) oraz dla rachunków, 
które wymagają przynajmniej dwóch podpisów z KWP do składania dyspozycji, korzystanie z Systemu eBSW jest ograniczone tylko i wyłącznie do podglądu 
rachunku.  

6) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 

7) Wypłata środków w trakcie miesiąca z rachunku EFEKTplus: 
a)  jedna (pierwsza) wypłata 0 zł; 
b)  kolejne wypłaty 10 zł. 

     Opłata pobierana jest niezależnie od formy wypłaty (gotówkowa czy bezgotówkowa w tym Usługa BLIK), w przypadku wypłat bezgotówkowych opłata pobierana 
jest zarówno od przelewów wychodzących jak i wewnętrznych. Opłata pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca. Opłata pobierana jest niezależnie od opłat 
wymienionych w pozostałych punktach. 

8) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego.   
9) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET. 

10) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (eBSW) oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir) wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

11) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1 

 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę                 
na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne 
podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi 

równowartość tej kwoty.  
7. 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.  
8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

T3A. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla wzorców Umów Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, 
         Rad Rodziców 1   zwieranych od dnia 01.06.2020r. 

Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  Stawka  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 
2. Elektroniczne usługi: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej:  System eBSW / System Biznes-Net: 
2.1.1 aktywacja usługi /dokonanie zmiany 

 
każdorazowo 

1 zł 

2.1.2 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu  
– powiadomienie Push lub certyfikat kwalifikowany 0 zł 

2.1.3 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – kod SMS 0 zł 
2.1.4 pozostałe powiadomienie Push   0 zł 
2.1.5 ilość darmowych kodów SMS w miesiącu kalendarzowym  0 szt. 

2.1.6 kod SMS wysłany poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 2 

0,25 zł 

2.1.7 powiadomienie o zdarzeniach SMS-em każdorazowo 0 zł 
2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  

2.2.1 aktywacja usługi / dokonanie zmiany jednorazowo 0 zł 
2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza limitem 

miesięcznie, 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 2 

0,25 zł 

3. Wpłata i wypłata  gotówki w kasach Banku za wpłatę / 
wypłatę 0 zł 

4. Polecenie przelewu  
4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł  
4.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 4: 

4.2.1 w placówce Banku za przelew 4 zł 
4.2.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:   

4.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

40 zł 
4.3.2 w usłudze bankowości elektronicznej  3 35 zł 

4.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym, 
realizowany w usłudze bankowości elektronicznej 3, 5 5,50 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA 
5.1 w placówce Banku: 

5.1.1 do banków krajowych  za przelew 30 zł 
5.1.2 do banków zagranicznych  4 zł 
5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3: 

5.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 
5.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 7  
(nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję w pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
6.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 35 zł 
7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 7: 

7.1 w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 
za przelew 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS, między rachunkami klienta w MBS  
w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 20 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
8.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł 
8.2   z banków zagranicznych w EOG w walucie EUR (SEPA)   0 zł 
8.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 
8.4   z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 
9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 zwrot niepodjętej kwoty przekazu (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) od transakcji 0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

9.2 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 6 za zlecenie 200 zł + koszty 

banków 
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Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  Stawka  

9.3 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN. od transakcji 180 zł 8 

9.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” za przelew 100 zł 

9.5 Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego polecenia przelewu  
-  wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 

200 zł + koszty 
banków 

 9.6 Opłata za przewalutowanie  
(pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 5 zł 

10. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu 
10.1 Realizacja zlecenia stałego:  

10.1.1 w placówce Banku  za każdorazowe 
zlecenie 

5 zł 
10.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 

11. Polecenie zapłaty: 
11.1 Przyjęcie polecenia zapłaty: placówka Banku /usługa bankowości elektronicznej 3 

za zlecenie 
0 zł 

11.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 
11.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty  - brak środków na rachunku 5 zł 
12. Wyciąg z rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 
13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku za dokument 15 zł 
14. Potwierdzenie wykonania blokady środków na wniosek Klienta jednorazowo 50 zł 
15. Czeki 

15.1 wydanie blankietu czeku za dokument 1 zł 
15.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietu czekowego i dokonanie zastrzeżenia 

jednorazowo 

20 zł 
15.3 Umorzenie blankietów czekowych 10 zł 

16. Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego, unikatowego identyfikatora  50 zł 

17. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  za dokument 50 zł 
 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.                 
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

2) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 

3) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego. 
4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET. 

5) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eBSW oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir)wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1. 
 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na 
odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące           
i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. 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.  
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
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T3B.  Taryfa opłat i prowizji bankowych dla wzorca Umowy Szkolnej Kasy Oszczędności 1  zawieranej od dnia 01.06.2020 r. 

Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 
2. Elektroniczne usługi: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej:  System eBSW / System Biznes-Net: 
2.1.1 aktywacja usługi /dokonanie zmiany 

 
każdorazowo 

0 zł 

2.1.2 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu  
– powiadomienie Push lub certyfikat kwalifikowany 0 zł 

2.1.3 dodatkowa identyfikacja Użytkownika przy logowaniu – kod SMS 0 zł 
2.1.4 pozostałe powiadomienie Push   0 zł 
2.1.5 ilość darmowych kodów SMS w miesiącu kalendarzowym  0 szt. 

2.1.6 kod SMS wysłany poza limitem 
miesięcznie, zbiorczo za 
każdy SMS wysłany przez 

Bank 2 
0,25 zł 

2.1.7 powiadomienie o zdarzeniach SMS-em każdorazowo 0 zł 
2.2 Usługa SMS Banking – Powiadamianie SMS  

2.2.1 aktywacja usługi / dokonanie zmiany jednorazowo 0 zł 
2.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 0 szt. 

2.2.3 wysłanie SMS poza limitem 
miesięcznie, zbiorczo za 
każdy SMS wysłany przez 

Bank 2 
0,25 zł 

3. Wpłata i wypłata  gotówki w kasach Banku za wpłatę / wypłatę 0 zł 
4. Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
4.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł  
4.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR 4: 

4.2.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 
4.2.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 
4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:   

4.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

40 zł 
4.3.2 w usłudze bankowości elektronicznej  3 35 zł 

4.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym, 
realizowany w usłudze bankowości elektronicznej 3, 5 5,50 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA 
5.1 w placówce Banku: 

5.1.1 do banków krajowych  za przelew 30 zł 
5.1.2 do banków zagranicznych  0 zł 
5.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3: 

5.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 
5.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 7  
(nie dotyczy banków krajowych dla których stosuje się w tym przypadku prowizję w pkt. 8) 

6.1 w placówce Banku za przelew 40 zł 
6.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 35 zł 
7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty 7: 

7.1 w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 
za przelew 

0,30% min. 30 zł 
max 300 zł 

7.2 pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS, między rachunkami klienta w MBS  
w placówce Banku lub w usłudze bankowości elektronicznej 3 20 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
8.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł 
8.2   z banków zagranicznych w EOG w walucie EUR (SEPA)   0 zł 
8.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 
8.4   z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 
9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 zwrot niepodjętej kwoty przekazu (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) od transakcji 
0,30% min. 30 

zł 
max 300 zł 

9.2 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 6 za zlecenie 200 zł + koszty 

banków 

9.3 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (pilnym) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN. od transakcji 180 zł 8 

9.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” za przelew 100 zł 
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Lp. 
 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka  

9.5 Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego polecenia przelewu  
-  wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 

200 zł + koszty 
banków 

 9.6 Opłata za przewalutowanie  
(pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 5 zł 

10. Zlecenie stałe Uwaga! Nie dolicza się prowizji za wykonanie polecenia przelewu 
10.1 Realizacja zlecenia stałego:  

10.1.1 w placówce Banku  za każdorazowe 
zlecenie 

5 zł 
10.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej 3 0 zł 

11. Polecenie zapłaty: 
11.1 Przyjęcie polecenia zapłaty: placówka Banku /usługa bankowości elektronicznej 3 

za zlecenie 
0 zł 

11.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 
11.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty  - brak środków na rachunku 5 zł 
12. Wyciąg z rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 
13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku za dokument 15 zł 
14. Potwierdzenie wykonania blokady środków na wniosek Klienta jednorazowo 50 zł 
15. Czeki 

15.1 wydanie blankietu czeku za dokument 0 zł 
15.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietu czekowego i dokonanie zastrzeżenia 

jednorazowo 

20 zł 
15.3 Umorzenie blankietów czekowych 10 zł 

16. Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego, unikatowego identyfikatora  50 zł 

17. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  za dokument 50 zł 
1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.      

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
2) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest 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. 
3) Autoryzacja operacji następuje poprzez podanie unikalnego kodu identyfikacyjnego. 
4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w usłudze bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET. 

5) Przelew natychmiastowy – realizacja wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eBSW oraz aplikacji mobilnej MBSmobile. Kwota 
jednorazowego przelewu natychmiastowego (system BlueCash i system Express Elixir)  wynosi od 0,01 zł do 10 000 zł. Brak możliwości realizacji przelewu 
natychmiastowego (w systemie BlueCash) na rachunek ZUS oraz organu podatkowego (Urząd Skarbowy). 

6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7.1. 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę       
na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące           
i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

5. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej, według kursu średniego NBP.  
6. 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.  
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
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TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
 
T4. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych                    

i walutach wymienialnych 
 

L.p. 
 

Rodzaj usługi (czynności) 
 

Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunek 
terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

w PLN 

Rachunek 
terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

internetowej 
„Lokaty eBSW” 1 

Rachunek 
terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

w walutach 
wymienialnych 

1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 
2. Wpłaty i wypłaty 
2.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł nd 0 zł 
2.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 
3.  Polecenie przelewu 
3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  
3.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 
3.1.2 w usłudze bankowości elektronicznej  nd  0 zł nd  
4. Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 
 
 

za dokument 

15 zł 15 zł 15 zł 

 
5. 

Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzo-
nych na rachunku na wypadek jego śmierci 

 
20 zł 

 
20 zł 

 
20 zł 

6. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym: 
6.1 Przyjęcie i wykonanie blokady 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Przyjęcie i wykonanie blokady na rzecz MBS 0 zł 0 zł 0 zł 
7. Potwierdzenie wykonania blokady  50 zł 50 zł 50 zł 
8. Książeczka oszczędnościowa 
8.1. wydanie książeczki oszczędnościowej 

jednowkładowej każdorazowo za 
wydanie druku 

2 zł nd nd 

8.1.1 wydanie książeczki oszczędnościowej 
wielowkładowej 

5 zł nd nd 

8.1.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 

jednorazowo 

20 zł nd nd 
8.1.3 odwołanie zastrzeżenia 5 zł nd nd 
8.1.4 umorzenie książeczki  10 zł nd nd 
 
9. 

Opłata za odzyskanie środków  z transakcji 
płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego, unikatowego identyfikatora 

30 zł 30 zł 30 zł 

10. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku  za dokument 

50 zł 50 zł 50 zł 

11. Wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy 
/zapisobiorcy 30 zł 30 zł 30 zł 

1) Bank nie udostępnia Systemu eBSW dla Posiadaczy rachunków, którymi są osoby małoletnie w wieku od 0 – 13 roku życia oraz osoby całkowicie 
ubezwłasnowolnione. Rachunki otwarte z dostępem do Systemu eBSW na dotychczasowych zasadach pozostają w mocy. 

Postanowienia ogólne 
1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić 
zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  

3. 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. 

4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie 
i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.  

5. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
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KARTY KREDYTOWE  
 

T5. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca Kart kredytowych 
 

L.p. 
 
Rodzaj usługi (czynności) 

 
Tryb pobierania 

Stawka 
Visa Credit Visa Gold MasterCard 

Credit 
1. Wydanie nowej karty kredytowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
2.  Wznowienie karty kredytowej 0 zł 0 zł 0 zł 
3.  Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania, po 12 miesiącach jeżeli wartości transakcji 

bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: 
3.1 co najmniej 12 000 zł  

 

rocznie 

0 zł nd 0 zł 
3.1.1 mniej niż 12 000 zł 69 zł nd 69 zł 
3.1.2 co najmniej 25 000 zł nd     0 zł nd 
3.1.3 mniej niż 25 000 zł nd 150 zł nd 
4.  Wydanie / wznowienie dodatkowej karty  jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 
5.  Obsługa dodatkowej karty rocznie 35 zł 70 zł 35 zł 
6.  Wydanie duplikatu karty 1  

 
 

jednorazowo 
 

25 zł 25 zł 25 zł 
6.1 Wydanie nowej karty kredytowej w miejsce karty 

zastrzeżonej 1 25 zł 25 zł 25 zł 

7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 0 zł 0 zł 0 zł 

8.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty złożony w Banku 

10 zł 10 zł 10 zł 

9. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych  
2, 3 

od transakcji  
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

10. Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 
11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3 : 
11.1 w kraju  

od transakcji 
 

4%, min. 10 zł 4%, min. 10 zł 4%, min. 10 zł 
11.2 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

kredytowej do płatności gotówkowych 4 4%, min. 10 zł 4%, min. 10 zł 4%, min. 10 zł 

12. Polecenie przelewu z karty za przelew 3%, min. 5 zł 3%, min. 5zł 3%, min. 5 zł 
13.  Polecenie zapłaty (realizacja) za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 
14. Sprawdzenie salda w bankomacie 4  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 
15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na 

wniosek Posiadacza rachunku za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 

17.  Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie  
(max. ostatnie 10 transakcji)  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

18. Zmiana danych użytkownika karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
19. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 
20. Zmiana limitów na karcie  od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 
20.1 Obniżenie wysokości limitu kredytowego 0 zł 0 zł 0 zł 
 
21. 

 
Minimalna spłata zadłużenia na karcie  

miesięcznie  
od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3%, min. 40 zł 3%, min. 40 zł 3%, min. 40 zł 

22. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 
23. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 
24.  Usługa bankowości telefonicznej za pośrednictwem 

Infolinii 
0 zł 0 zł 0 zł 

25. Usługa bankowości elektronicznej 5 dostęp  0 zł 0 zł 0 zł 
1) Opłata nie jest pobierana , jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
3) W przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 

pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
4) Usługa dostępna tylko w bankomatach świadczących taką usługę. 
5) Dostęp do usługi pod warunkiem posiadania rachunku płatniczego w Banku.  
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź 
wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  
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KREDYTY   
T6. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca kredytów gotówkowych 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka ² 

1. Udzielenie kredytu: 
1.1 Kredyt odnawialny w rachunku płatniczym jednorazowo ¹ 3,0% 
1.2 Kredyt gotówkowy jednorazowo ¹ 5,0%  

Promocja  

od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 
 

0,00% 

1.2.1 Kredyt gotówkowy dla pracowników sektora finansów publicznych, 
sektora bankowego oraz służb mundurowych dla Posiadaczy rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w Małopolskim Banku Spółdzielczym 

jednorazowo ¹  
2,5% 

1.3 Kredyt Okazjonalny jednorazowo ¹ 4,0% 
1.4 Kredyt na Potrzeby Gospodarstw Domowych jednorazowo ¹ 4,0% 
1.5 Kredyt na drobne remonty  jednorazowo ¹ 4,0% 
1.6 Kredyt EKO jednorazowo ¹ 3,0% 
1.7 Kredyt mieszkaniowy jednorazowo ¹ 0,0% 
1.8 Kredyt hipoteczny jednorazowo ¹ 3,0% 
1.9 Kredyt konsolidacyjny jednorazowo ¹ 4,0% 

2. Przejęcie długu, przystąpienie do długu ³ jednorazowo 
od kwoty długu 1,0% min. 200 zł 

3. Zawarcie umowy ugody ⁴ jednorazowo 
od kwoty ugody 1,0% min. 100 zł 

4. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta ³: 
4.1 Prolongata spłaty raty/rat kredytu: 
4.1.1 - do 1 miesiąca jednorazowo  

od kwoty 
prolongowanej 

1,0% min. 10 zł, max. 1.000 zł 
4.1.2 - do 2 miesięcy 1,0% min. 20 zł, max. 2.500 zł 
4.1.3 - powyżej 2 miesięcy 1,0% min. 50 zł, max. 3.500 zł 
4.2 Zmiana zabezpieczenia kredytu jednorazowo     

od każdej decyzji 
1,0% min. 100 zł, max. 2.000 zł 

4.2.1 inna zmiana postanowień umowy niż wymieniona w pkt. 4.1 i 4.2 100 zł 
5. Wydanie zaświadczenia / oświadczenia o wpis do hipoteki jednorazowo 0 zł 
6. Wystawienie wniosku o wpis zastawu rejestrowego jednorazowo 0 zł 
7. Wydanie ponownego zaświadczenia o wykreśleniu hipoteki jednorazowo 100 zł 
8. Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta: 
8.1  o wysokości zadłużenia lub jego braku jednorazowo 50 zł 
8.1.1  o wysokości spłaconych rat i odsetek jednorazowo 100 zł 

9. Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych 
zadłużeniach z tytułu kredytów  oraz współpracy Klienta z Bankiem jednorazowo 200 zł 

10. Wydanie odpisu / kserokopii umowy kredytowej jednorazowo 50 zł 
11. Wydanie ponownego wniosku o wykreślenie wpisu w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu jednorazowo 100 zł 

12. Wydanie ponownego wniosku o wykreślenie wpisu zastawu 
rejestrowego jednorazowo 100 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu cesji jednorazowo 0 zł 
14. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu blokady środków jednorazowo 0 zł 
15. Wniosek o wystawienie tytułu wykonawczego jednorazowo wg opłat wniesionych do sądu 
 
16. 

Wystawienie promesy kredytowej / zaświadczenia na zakup 
nieruchomości, mieszkania, inny cel (od kwoty przyrzeczonej) ⁵ jednorazowo 0,5% min. 200 zł, max. 1.000 zł 

17. Wydanie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności 
kredytowej na wniosek Klienta za dokument 0 zł 

 

1) Prowizja / opłata pobierana od kwoty udzielonego kredytu, najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu 
2) Możliwość negocjacji wysokości prowizji 
3) Nie pobiera się opłaty w przypadku restrukturyzacji zadłużenia na podstawie art. 75c Prawo bankowe 
4) Nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy ugoda zawarta jest w związku z restrukturyzacją zadłużenia na podstawie art. 75c Prawo bankowe 
5) Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta zaliczana jest na poczet prowizji od udzielonego kredytu. 

 
Postanowienia ogólne 

1) Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na 
odstąpienie od jej pobrania.  

2) 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. 
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INNE USŁUGI 
 
T7. Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca usług dodatkowych 
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 
pobierania Stawka 

1. Dokonywanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości przez jednostki organizacyjne 
Małopolskiego Banku Spółdzielczego na wniosek osoby będącej Klientem Banku  jednorazowo 

 

20 zł 

2.  Odwołanie zastrzeżenia  (dotyczy pkt. 1) 10 zł 
 

 
 
T8.  Taryfa opłat i prowizji bankowych dotycząca wynajmu skrytki sejfowej  
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności)  Tryb pobierania 
Stawka 1 

Skrytka 
standard 

Skrytka  
średnia 

Skrytka  
duża 

1. Wynajęcie skrytki sejfowej  dziennie     20 zł 30 zł 50 zł 
miesięcznie   100 zł 150 zł 250 zł 
półrocznie   700 zł 1 000 zł 1 500 zł 

rocznie 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 
2. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej, w tym 

wykonanie nowego klucza  
 
 

jednorazowo 
 

   700 zł 

3. Uszkodzenie skrytki sejfowej     700 zł    
4. Złożenie przez Bank zawartości skrytki 

sejfowej do depozytu sądowego  1 200 zł 

5. Bezumowne korzystanie ze skrytki dziennie 20 zł 30 zł 50 zł 
 

1 do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 

 
Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź 
wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  


