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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 prowizji i opłat od: 

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w MBS, 
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych 

do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 
3. Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych w bilonie.  
4. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której 

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

z Bankiem. 

 
 
CZYNNOŚCI KASOWE 
 
T1. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI GOTÓWKOWYCH W KASIE 
 

 L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

podstawowa 

wpłata gotówki 
do kwoty  

4 000,00 zł  

wpłata gotówki 
od kwoty  
4 000,01 zł 

maksymalna 

minimalna 
1. Wpłata na rachunek prowadzony przez MBS 

dokonywana przez osobę niebędącą jego 

posiadaczem ¹  

od 
transakcji 

1% 6 zł 50 zł 400 zł 

2. Wpłaty kierowane na inne banki za wyjątkiem 
opisanym w 2a i 2b 

1% 6 zł 50 zł 400 zł 

2a. Wpłaty kierowane do Urzędu Skarbowego  1,5% 12,00 zł 50 zł - 

2b. Wpłaty za energię elektryczną i gaz  1% 5,00 zł 50 zł 400 zł 

3. Opłata skarbowa 4,00 zł 

4. 
Wpłaty na rachunek związane ze spłatą 
należności wobec MBS 

0 zł 

5. Wypłata z konta „zlecenie do wypłaty” 1,5% 6 zł 50 zł 400 zł 

6. Zamiana (wymiana) bilonu sortowanego 1% 10 zł - 

7. Wpłata na rachunek oszczędnościowy dla osób 
fizycznych będących członkami Rady Rodziców 
dokonywana przez osobę niebędącą jego 
posiadaczem, w szkołach w których funkcjonuje 
Szkolna Kasa Oszczędności. 

 

0 zł 

 

¹  Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku                   

lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.  
 
 
 
 
 

 

T2. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DOTYCZĄCA USŁUG DODATKOWYCH 
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) ¹ 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

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

jednorazowo 

 

30 zł 

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

3. Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach w bankach – na nazwisko jednej osoby, zlecone 
przez składającego zapytanie.   

 

30 zł 

 

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

 


