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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie 

do usług bankowych świadczonych w placówkach MBS Banku, zwanego dalej Bankiem. 

2. 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; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od… do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest 
indywidualnie w podanych granicach. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych 
w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. 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. 

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych 
jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

10. 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. 

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
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KONTA OSOBISTE 
 

TAB. 1  Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

ROR,  
MBS-ROR 

MBS-ROR  
Senior 

MBS-ROR  
Student 

MBS-ROR  
Junior 

PRP 15) 

1. Opłata za rachunek 

1.1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego 1)  miesięcznie 6 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty 

2.1. Wpłata gotówkowa – w placówce/wpłatomacie za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.3. 
Przygotowanie wypłaty w bilonie 
powyżej 50 szt. 

od wypłaty 
opłata 

dodatkowa 
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

3. Polecenie przelewu 

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1. 

w placówce Banku 

nie dotyczy przelewów na rachunki lokat, kont oszczędnościowych i spłat 
kredytów za przelew 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

3.1.2. w usłudze bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR 3)) 

3.2.1. w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 3,5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 16) / 5 zł 

3.2.1.2. opłata dodatkowa za polecenie przelewu na dyspozycję ustną 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.2. w systemie bankowości internetowej 0,5 zł 0,5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 16) / 0,5 zł 

3.3. Polecenie przelewu w systemie SORBNET za przelew 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

3.4. 
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 
banku krajowym w systemie BlueCash 4) za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Polecenie przelewu SEPA 

4.1. w placówce Banku: 

4.1.1. do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4.1.2. do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 16) / 5 zł 

4.2. w systemie bankowości internetowej 

4.2.1. do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4.2.2. do banków zagranicznych 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 

5. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 5) 

5.1. w placówce Banku 
za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł  35 zł 

5.2. w systemie bankowości internetowej 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł  35 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 5) 

6.1. w placówce Banku 

za przelew 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

6.2. w systemie bankowości internetowej 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 

7. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

7.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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

7.4. z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8. Dodatkowe opłaty 

8.1. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty) 

od transakcji 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł 

max 100 zł 

8.2. 
Zlecenie poszukiwania polecenie przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) za zlecenie 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

8.3. 
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

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

8.5. 
Zmiany/ korekty / odwołanie zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie klienta 

od transakcji 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 

8.6. 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

8.7. 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 18) od transakcji 

0,2 % min. 5 zł 
max 30 zł 

0,2 % min. 5 zł 
max 30 zł 

0,2 % min. 5 zł 
max 30 zł 

0,2 % min. 5 zł 
max 30 zł 

0,2 % min. 5 zł 
max 30 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

ROR,  
MBS-ROR 

MBS-ROR  
Senior 

MBS-ROR  
Student 

MBS-ROR  
Junior 

PRP 15) 

9. Zlecenia stałe 

9.1. Rejestracja zlecenie stałego 

9.1.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2. Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego 

9.2.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.2.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3. Realizacja zlecenia stałego 

9.3.1. Zlecenie stałe  wewnętrzne 

9.3.1.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

9.3.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3.2. Zlecenie stałe w systemie ELIXIR 3) 

9.3.2.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

2 zł 0 zł 2 zł 2 zł 0 zł 16) / 2 zł 

9.3.2.2. w systemie bankowości internetowej 0,5 zł 0 zł 0,5 zł 0,5 zł 0 zł 16) / 0,5 zł 

9.4. Brak środków na realizację zlecenia jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10. Polecenie zapłaty 

10.1. Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2. Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.3. Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

10.4. Brak środków na realizację polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11. Karty debetowe 7): Visa Classic Debetowa, Visa PayVave, MasterCard Paypass, karta niespersonalizowana, naklejka zbliżeniowa Visa payWave 

11.1. Wydanie karty debetowej 

11.1.1. dla posiadacza rachunku 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.1.2. dla pełnomocnika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.1.3. 
Wydanie karty w trybie przyspieszonym 
do 4 dni roboczych 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

11.1.4. Aktywacja karty w placówce Banku jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.2. Wznowienie karty jednorazowo 10 zł 10  zł 10  zł 10  zł 10  zł 

11.3. Wydanie duplikatu karty 8) jednorazowo  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

11.4. Obsługa karty debetowej 9) miesięcznie 0 zł / 4 zł 0 zł / 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.5. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

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

11.6. Wypłaty gotówki – z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej Visa payWave 

11.6.1. 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
10) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.6.2. w innych bankomatach w kraju 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 0 zł 17) /  
3 % min. 7 zł 

11.6.3. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 
EOG w walucie EUR 

3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11.6.4. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 
EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz EOG 

3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11.6.5. w punktach akceptujących kartę w kraju 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11.6.6. w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11.6.7. w placówkach Poczty Polskiej 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

11.8. Sprawdzenie salda w bankomacie 11) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.11. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  –  

11.12. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.13. Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11.14. Zmiana limitów na karcie w placówce Banku za dyspozycję 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.15. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Elektroniczne kanały dostępu 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

ROR,  
MBS-ROR 

MBS-ROR  
Senior 

MBS-ROR  
Student 

MBS-ROR  
Junior 

PRP 15) 

12.1. Usługa bankowości internetowej 

12.1.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.1.2. wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.1.3. 
Odblokowanie dostępu i/lub wygenerowanie nowego hasła do 
usługi bankowości internetowej na wniosek Klienta 

za dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.1.4. Kody autoryzacyjne SMS za kod 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2. Usługa SMS 12) 

12.2.1. powiadomienie o saldzie na rachunku za komunikat 
SMS 

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

12.2.2. zapytanie o saldo na rachunku 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

12.3. Telefoniczna usługa na hasło 13) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego: 

13.1. 
wyciąg miesięczny udostępniany w systemie bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2. Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysyłany listem zwykłym 

13.2.1. 
dla Klientów nie korzystających z systemu bankowości 
internetowej jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2.2. dla Klientów korzystających z systemu bankowości internetowej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.3. Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 14) 

za wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.4. 
Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysyłany  

pocztą 14) 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

14.1. za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14.3. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo  

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.4. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku 
na wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

16. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

16.1. z Bankiem 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2. z innymi bankami 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16.3. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 

1) Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku.  
2) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej najpóźniej do godziny 11:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się 

prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej kwotę wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

3) 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 systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w 
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 

4) Polecenie przelewu natychmiastowego realizowane w usłudze bankowości internetowej eBankNet; maksymalna kwota przelewu to 5 000,00 zł. 
5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
8) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
9) Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania przez Użytkowników kart i rozliczenia przez Bank w 

danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum:   
a) dla rachunku ROR i MBS-ROR – 500 zł, 
b) dla rachunku MBS-ROR Senior – 200 zł. 

10) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
12) Opłata za Usługę SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia SMS, na wskazany przez Posiadacza rachunku numer 

telefonu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 
13) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
14) Na życzenie Klienta. 
15) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
16) 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 

sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z 
Taryfą opłat i prowizji. 

17) 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 Taryfa opłat i prowizji. 

18) Opłata nie jest pobierana w przypadku przewalutowania na walutę, w której Bank nie umożliwia prowadzenia rachunku. 
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TAB. 2  Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w ramach Pakietu 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet Aktywny 

1. Opłata za Pakiet 

1.1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego 1)  miesięcznie 0 zł / 15 zł 2)  

2. Wpłaty i wypłaty 

2.1. Wpłata gotówkowa – w placówce/wpłatomacie za wpłatę 0 zł 

2.2. Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 0 zł 

2.3. 
Przygotowanie wypłaty w bilonie 
powyżej 50 szt. 

od wypłaty 
opłata 

dodatkowa 
100 zł 

3. Polecenie przelewu 

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1. 
w placówce Banku 
 

nie dotyczy przelewów na rachunki lokat, kont oszczędnościowych i spłat kredytów za przelew 
4 zł 

3.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 

3.2. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR 4)) 

3.2.1. w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 

3.2.1.2. opłata dodatkowa za przelew na dyspozycję ustną 5 zł 

3.2.2. w systemie bankowości internetowej 0,5 zł 

3.3. Polecenie przelewu w systemie SORBNET za przelew 35 zł 

3.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie 
BlueCash 5)  

za przelew 5 zł 

4. Polecenie przelewu SEPA 

4.1. w placówce Banku: 

4.1.1. do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 

4.1.2. do banków zagranicznych 5 zł 

4.2. w systemie bankowości internetowej 

4.2.1. do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 

4.2.2. do banków zagranicznych 0,5 zł 

5. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 6) 

5.1. w placówce Banku 
za przelew 

35 zł 

5.2. w systemie bankowości internetowej 35 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 6) 

6.1. w placówce Banku 
za przelew 

0,15 % min. 30 zł max 200 zł 

6.2. w systemie bankowości internetowej 0,15 % min. 20 zł max 100 zł 

7. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

7.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

7.2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

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

7.4. z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

8. Dodatkowe opłaty   

8.1. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

od transakcji 0,15 % min. 20 zł max 100 zł 

8.2. 
Zlecenie poszukiwania polecenie przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie klienta 7) za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

8.3. 
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, 
PLN 

od transakcji 100 zł 

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

8.5. 
Zmiany/ korekty / odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie 
klienta 

od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 

8.6. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 
od otrzymanego 

przelewu 
35 zł 

8.7. 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

od transakcji 0,2 % min. 5 zł max 30 zł 

9. Zlecenia stałe 

9.1. Rejestracja zlecenie stałego 

9.1.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

9.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet Aktywny 

9.2. Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego 

9.2.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

9.2.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 

9.3. Realizacja zlecenia stałego 

9.3.1. Zlecenie stałe  wewnętrzne 

9.3.1.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

1 zł 

9.3.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł 

9.3.2. Zlecenie stałe w systemie ELIXIR 4) 

9.3.2.1. w placówce Banku 
za zlecenie 

4 zł 

9.3.2.2. w systemie bankowości internetowej 0,5 zł 

9.4. Brak środków na realizację zlecenia jednorazowo 6 zł 

10. Polecenie zapłaty 

10.1. Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 

10.2. Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 

10.3. Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 

10.4. Brak środków na realizację polecenia zapłaty 2 zł 

11. Karty debetowe 8): Visa Classic Debetowa, Visa PayVave, MasterCard Paypass, karta niespersonalizowana, naklejka zbliżeniowa Visa payWave 

11.1. Wydanie karty debetowej   

11.1.1. dla posiadacza rachunku 
jednorazowo 

0 zł 

11.1.2. dla pełnomocnika 10 zł 

11.1.3. 
Wydanie karty w trybie przyspieszonym 
do 4 dni roboczych 

jednorazowo  30 zł 

11.1.4. Aktywacja karty w placówce Banku jednorazowo  10 zł 

11.2 Wznowienie karty jednorazowo 10 zł 

11.3 Wydanie duplikatu karty 8)   

11.4. Obsługa karty 9) miesięcznie 0 zł / 4 zł 

11.5. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 

11.6. Wypłaty gotówki – z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej Visa payWave 

11.6.1. 
 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych oraz terminalach POS 

zgodnie z zawartymi umowami 10) 

od transakcji 

0 zł 

11.6.2. w innych bankomatach w kraju 3 % min. 7 zł 

11.6.3 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

3 % min. 7 zł 

11.6.4. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz EOG 

3 % min. 7 zł 

11.6.5. w punktach akceptujących kartę w kraju 3 % min. 7 zł 

11.6.6. w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 7 zł 

11.6.7. w placówkach Poczty Polskiej  3 % min. 7 zł 

11.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

11.8. Sprawdzenie salda w bankomacie 11) od transakcji 0 zł 

11.9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 

11.10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta od transakcji 0 zł 

11.11. Zmiana danych Użytkownika karty  od transakcji 0 zł 

11.12. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

11.13. Cash back od transakcji 2 zł 

11.14. Zmiana limitów na karcie w placówce Banku za dyspozycję 10 zł 

11.15. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

12. Elektroniczne kanały dostępu 

12.1. Usługa bankowości internetowej 

12.1.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

12.1.2. wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 

12.1.3. 
Odblokowanie dostępu i/lub wygenerowanie nowego hasła do usługi bankowości 
internetowej na wniosek Klienta 

za dyspozycję 0 zł 

12.1.4. Kody autoryzacyjne SMS za kod 0 zł 

12.2. Usługa SMS 12) 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet Aktywny 

12.2.1. powiadomienie o saldzie na rachunku za komunikat 
SMS 

0,25 zł 

12.2.2. zapytanie o saldo na rachunku 0,50 zł 

12.3. Telefoniczna usługa na hasło 13) miesięcznie 5 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego 

13.1. wyciąg miesięczny udostępniany w systemie bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 

13.2. wyciąg miesięczny w formie papierowej wysyłany listem zwykłym 

13.2.1. dla Klientów nie korzystających z systemu bankowości internetowej 
jednorazowo 

0 zł 

13.2.2. dla Klientów korzystających z systemu bankowości internetowej 5 zł 

13.3. Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 14) za wyciąg 10 zł 

13.4. Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysyłany pocztą 14) za wyciąg 10 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

14.1. za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

14.3. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo  

5 zł 

14.4. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

10 zł 

15. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 

16. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

16.1. z Bankiem 

jednorazowo 

0 zł 

16.2. z innymi bankami  50 zł 

16.3. Potwierdzenie wykonania blokady środków  20 zł 

 

1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku. 
2) Opłata nie jest pobierana, gdy suma wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w miesiącu kalendarzowym wynosi min. 1.000,00 zł (z wyjątkiem przelewów 

realizowanych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w ramach Pakietu).  
3) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej najpóźniej do godziny 11:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się 

prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej kwotę wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

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 systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w 
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 

5) Polecenie przelewu natychmiastowego realizowane w usłudze bankowości internetowej eBankNet; maksymalna kwota przelewu to 5 000,00 zł. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
10) Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania przez Użytkowników kart i rozliczenia przez Bank w 

danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 500 zł. 
11) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
13) Opłata za Usługę SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia SMS, na wskazany przez Posiadacza rachunku numer 

telefonu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego 
14) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
15) Na życzenie Klienta. 
16) Opłata nie jest pobierana w przypadku przewalutowania na walutę, w której Bank nie umożliwia prowadzenia rachunku. 

 

TAB. 3  Pozostałe rachunki bankowe 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

rad rodziców, PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

książeczki a’vista 
(wycofany z oferty), SKO  

1. Opłata za rachunek 

1.1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego 1)  miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 11) / 5 zł 10 zł 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty 

2.1. 
Wpłata gotówkowa – w 
placówce/wpłatomacie 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 
0 zł / 0,3% min. 6 zł 

max 400 zł 3)  
− 0 zł 0 zł 0 zł 

2.3. 
Przygotowanie wypłaty w bilonie 
powyżej 50 szt. 

od wypłaty 
opłata 

dodatkowa 
100 zł − − 100 zł 100 zł 



Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych 

 

Strona 9 z 20 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

rad rodziców, PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

książeczki a’vista 
(wycofany z oferty), SKO  

3. Polecenie przelewu 

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1. w placówce Banku 
za przelew 

0 zł / 10 zł 3) − 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł / 10 zł 3) − 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR 4) 

3.2.1. w placówce Banku 

za przelew 

0 zł / 10 zł 3) − − 10 zł 10 zł 

3.2.1.1 
opłata dodatkowa za przelew na 
dyspozycję ustną 

5 zł − − 5 zł 5 zł 

3.2.2. w systemie bankowości internetowej 0 zł / 10 zł 3) − − 2 zł - 

3.3. 
Polecenie przelewu w systemie 
SORBNET 

za przelew 35 zł − − 35 zł 35 zł 

3.4. 

Polecenie przelewu 
natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie 
BlueCash 5) 

jednorazowo 5 zł − − 5 zł 5 zł 

3.5. 
Dokonanie wypłaty transferowej lub 
zwrotu w terminie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy 

jednorazowo − 100 zł − − − 

4. Polecenie przelewu SEPA 

4.1. w placówce Banku: 

4.1.1. do banków krajowych 
za przelew 

− − 10 zł 10 zł − 

4.1.2. do banków zagranicznych − − 10 zł 10 zł − 

4.2. w systemie bankowości internetowej: 

4.2.1. do banków krajowych 
za przelew 

− − 10 zł 10 zł − 

4.2.2. do banków zagranicznych − − 10 zł 10 zł − 

5. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 6) 

5.1. w placówce Banku 
za przelew 

− − 35 zł 35 zł − 

5.2. w systemie bankowości internetowej − − 35 zł 35 zł − 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 6) 

6.1. w placówce Banku 

za przelew 
− − 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

0,15 % min. 30 zł 
max 200 zł 

− 

6.2. w systemie bankowości internetowej − − 
0,15 % min. 20 zł  

max 100 zł 
0,15 % min. 20 zł  

max 100 zł 
− 

7. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

7.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.2. 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.3. 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.4. z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8. Dodatkowe opłaty 

8.1. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na 
wniosek Klienta (opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty) 

od transakcji − − 0,15 % min. 20 zł max 
100 zł 

0,15 % min. 20 zł max 
100 zł 

− 

8.2. 

Zlecenie poszukiwania polecenie 
przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
klienta 7) 

za zlecenie − − 100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

− 

8.3. 
Realizacja przelewów w trybie 
niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji − − 100 zł 100 zł − 

8.4. 
Realizacja polecenia przelewu z opcją 
kosztową OUR 

za przelew − − 100 zł 100 zł − 

8.5. 
Zmiany/ korekty / odwołanie 
zrealizowanego polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie klienta 

od transakcji − − 100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

− 

8.6. 
Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 zł − 35 zł 35 zł − 

8.7. 

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

od transakcji 
0,2 % min. 5 zł 

 max 30 zł − 0,2 % min. 5 zł 
 max 30 zł 

0,2 % min. 5 zł 
 max 30 zł − 

9. Elektroniczne kanały dostępu 

9.1. System bankowości internetowej  
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

rad rodziców, PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy dla 

książeczki a’vista 
(wycofany z oferty), SKO  

9.1.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł − 

9.1.2. 
wydanie koperty z hasłem 
aktywacyjnym 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł − 

9.1.3. 

Odblokowanie dostępu i/lub 
wygenerowanie nowego hasła do 
systemu bankowości internetowej na 
wniosek Klienta 

za dyspozycję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł − 

9.1.4. Kody autoryzacyjne SMS za kod 0 zł − − 0 zł 0 zł 

9.2. Usługa SMS 8) 

9.2.1. 
powiadomienie o saldzie na 
rachunku za komunikat 

SMS 

0,25 zł − 0,25 zł 0,25 zł − 

9.2.2. zapytanie o saldo na rachunku 0,50 zł − 0,50 zł 0,50 zł − 

9.3. Telefoniczna usługa na hasło 9) miesięcznie 2 zł − 2 zł 2 zł − 

10. Wyciąg z rachunku bankowego 

10.1. 
wyciąg miesięczny udostępniany w 
systemie bankowości elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2. wyciąg miesięczny w formie papierowej wysyłany listem zwykłym 

10.2.1. 
dla Klientów nie korzystających z 
systemu bankowości internetowej 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2.2. 
dla Klientów korzystających z 
systemu bankowości internetowej 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.3. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku 10) 

za wyciąg 

10 zł − 10 zł 10 zł 10 zł 

10.4. 
Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ 
dwutygodniowy wysyłany  
pocztą 10) 

10 zł − 10 zł 10 zł 10 zł 

11. 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł − − 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

12.1. za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.3. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

jednorazowo  

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.4. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1. z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł − 0 zł − − 

13.2. z innymi bankami 50 zł −  50 zł − − 

13.3. 
Potwierdzenie wykonania blokady 
środków 

za 
potwierdzenie 

 20 zł −  20 zł − − 

14.  Zmiana karty wzorów podpisów od dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 

15. Umorzenie książeczki a’vista od dyspozycji − − − − 10 zł 

16. Wystawienie książeczki a’vista od dyspozycji − − − − 10 zł 

 

1) Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku. 
2) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej najpóźniej do godziny 11:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się 

prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej kwotę wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

3) Rachunek MBS-Efekt – pierwsza (jedna) wypłata gotówkowa lub przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat. 
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 systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w 
systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 

5) Polecenie przelewu natychmiastowego realizowane w usłudze bankowości internetowej eBankNet; maksymalna kwota przelewu to 5 000,00 zł. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Opłata pobierana zbiorczo z dołu za cały miesiąc. 
9) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
10) Na życzenie Klienta. 
11) Brak opłaty za prowadzenie rachunku dla Klientów posiadających jednocześnie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i rachunek oszczędnościowy w walucie w ramach 

jednego numeru klienta. 
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OSZCZĘDNOŚCI 
 

TAB. 4  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek lokaty w PLN 
Rachunek lokaty w walutach 

wymienialnych 

1. Opłata za rachunek płatniczy 

1.1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty 

2.1. Wpłata gotówkowa – w placówce za wpłatę 0 zł 0 zł 

2.2. Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 0 zł 0 zł 

2.3. 
Przygotowanie wypłaty w bilonie 
powyżej 50 szt. 

od wypłaty 
opłata dodatkowa 

100 zł − 

3. Przelewy krajowe 

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1. w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 0 zł 

3.1.2. w systemie bankowości internetowej  0 zł 0 zł 

3.2. Polecenie przelewu w systemie ELIXIR 

3.2.1. w placówce Banku 
za przelew 

10 zł - 

3.2.1.2. opłata dodatkowa za przelew na dyspozycję ustną 10 zł - 

4. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł 

5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

5.1. z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 

5.2. z innymi bankami  50 zł  50 zł 

5.3. Potwierdzenie wykonania blokady środków za potwierdzenie  20 zł  20 zł 

6. 
Wykonanie przelewu (cesji) swojego prawa do wkładu na rzecz innej 
osoby 

od dyspozycji 50 zł 50 zł 

 
1) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej najpóźniej do godziny 11:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się 

dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej kwotę wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie 
pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

 

USŁUGI DODATKOWE 
 

TAB. 5  Usługi dodatkowe do rachunków bankowych 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu za dokument  20 zł 

2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta za miesiąc 10 zł 

3. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew  10 zł 

4. Wydanie opinii o prowadzonym rachunku za opinię 100 zł 

5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku za zaświadczenie 50 zł 

6. Wydanie zaświadczenia o poniesionych kosztach 

6.1. za miesiąc 
za zaświadczenie 

30 zł 

6.2. za rok 150 zł 

7. Za sporządzenie i wysłanie pisma o braku spłaty salda debetowego jednorazowo 30 zł 

8. 

Przekształcenie rachunku indywidualnego na wspólny i wspólnego na indywidualny na 
wniosek Klienta 

nie dotyczy przekształcenia spowodowanego śmiercią współposiadacza rachunku 

za przekształcenie 20 zł 

9.  

Zmiana taryfy cenowej, w jakiej prowadzony jest rachunek 

nie dotyczy przekształcenia rachunku MBS-ROR Junior na MBS-ROR Student i MBS-ROR Student               
na MBS-ROR 

za zmianę 20 zł 

 

KARTY BANKOWE 
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TAB. 6  Karta kredytowa 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania 
Stawka 

MasterCard Credit Visa Credit 

1. Wydanie karty nowej jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki wynosiła:  

3.1. mniej niż 6 000 zł 
rocznie 5) 

54 zł 54 zł 

3.2. co najmniej 6 000 zł 0 zł 0 zł 

4. Wydanie / wznowienie dodatkowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty kredytowej rocznie 0 zł 0 zł 

6. Wydanie duplikatu karty kredytowej 1) jednorazowo 20 zł 20 zł 

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

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 10 zł 10 zł 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 

10.1. w kraju od transakcji 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

10.2. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do 
płatności gotówkowych 3) 

od transakcji 3 % min. 7 zł 3 % min. 7 zł 

11. Polecenie przelewu z karty za przelew 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

12. Sprawdzenie salda w bankomacie 4) od transakcji 0 zł 0 zł 

13. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 10 zł 10 zł 

14. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

15. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 

17. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 

18. 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku bieżącego 6) jednorazowo 5 zł 5 zł 

19.  
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku bieżącego 6) 

jednorazowo  10 zł 10 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) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką obsługę 
5) Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca i kończy w 7 dniu kolejnego 

miesiąca. 
6) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej ni 08 sierpnia 2018 r. 

 

TAB. 7  Karta debetowa EUR 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za kartę 

1.1. Wydanie karty debetowej 1) 

jednorazowo 

0 zł 

1.1.1. dla posiadacza rachunku 0 zł 

1.1.2. dla pełnomocnika 0 zł 

1.2 Wznowienie karty  jednorazowo 0 zł 

1.3. Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej miesięcznie 0 zł 

1.4. Wydanie duplikatu karty 2) jednorazowo  20 zł 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej EURO do płatności bezgotówkowych 3) 

od transakcji 0 zł 

2.2. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3) 

2.2.1. 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami 4) 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2. w innych bankomatach w kraju 3 % min. 7 zł 

2.2.3. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

3 % min. 7 zł 

2.2.4. 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG 

3 % min. 7 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

2.2.5. w punktach akceptujących kartę w kraju 3 % min. 7 zł 

2.2.6. w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 7 zł 

2.2.7. w placówkach Poczty Polskiej 3 % min. 7 zł 

3. Inne opłaty 

3.1. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo od transakcji 0 zł 

3.2. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty od zlecenia 10 zł 

3.3. Sprawdzenie salda w bankomacie 5) od transakcji 0 zł 

5. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

 

1) Karta wydawana tylko do rachunków prowadzonych w EUR. 
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
4) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS SA. 
5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 

KREDYTY 
 

TAB. 8 Kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego  jednorazowo 0 zł 

2. Za udzielenie kredytu  Prowizja / opłata przygotowawcza do:  

2.1. kredyt w ROR i MBS-ROR, MBS-ROR jednorazowo 4 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł  

2.2 kredyt w  ROR i MBS-ROR, MBS-ROR Student - przedłużenie na kolejny okres jednorazowo w stałej wysokości 1,50% od kwoty kredytu,  
nie mniej niż 50 zł 

2.3. kredyt hipoteczny „Mój Dom”  jednorazowo 4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 400 zł 

2.4. kredyt hipoteczny „HIPOTECZNY”  jednorazowo 4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 400 zł 

2.5. kredyt Szybka Gotówka 

2.5.1. dla posiadaczy r-ku ROR w MBS Banku od min 6-u m-cy 

jednorazowo  

5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 

2.5.2. dla posiadaczy r-ku ROR w MBS Banku do 6-u m-cy 7 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 

2.5.3. dla osób nie posiadających rachunku ROR w MBS Banku 9 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 

2.6. kredyt gotówkowy jednorazowo 7 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 

2.7. kredyt „Spółdzielczy” jednorazowo  3 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł  

2.9. kredyt EKOLOGICZNY 

2.9.1. warunki dodatkowe: 
- brak 

jednorazowo 

3,00 % od kwoty kredytu 

2.9.2. 
warunki dodatkowe: 
- rachunek ROR w MBS Banku 
- ubezpieczenie majątkowe odnawialnych źródeł energii 

2,50 % od kwoty kredytu 

2.9.3. 
warunki dodatkowe: 
- rachunek ROR w MBS Banku 
- ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy 

2,00 % od kwoty kredytu 

2.9.4. 

warunki dodatkowe: 
- rachunek ROR w MBS Banku 
- ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy 
- ubezpieczenie majątkowe odnawialnych źródeł energii 

1,80 % od kwoty kredytu 

3. Prolongata spłaty kredytu (odsetek) bez wydłużenia terminu spłaty  

3.1.  do 1 miesiąca jednorazowo  do 1 % od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200 zł  

3.2.  powyżej 1 miesiąca  do 2 % od kwoty prolongowanej nie mniej niż 200 zł 

4. Każda prolongata z wydłużeniem terminu spłaty kredytu jednorazowo  
prowizja jak w ust. 2 w zależności od rodzaju 

kredytu nie mniej niż 200 zł  

5. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku  jednorazowo opłata za przelew zgodnie z taryfą 

6. 
Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks - nie dotyczy 
wcześniejszej spłaty kredytu 

jednorazowo 0,4% od kwoty kredytu nie mniej niż 200 zł 

7. Złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej jednorazowo 100 zł 

8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 100 zł 

9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy  jednorazowo 100 zł 

10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy  jednorazowo 100 zł 

11. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy  jednorazowo 75 zł 

12. Wyjazd na kontrolę kredytową  za wyjazd               od 50 do 100 km – 100 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

(odległość w  km 
liczona w obie 

strony) 

od 101 do 200 km – 200 zł 
od 201 km do 300 km – 300zł 

powyżej 300 km – 1,0 zł  
za każdy kilometr 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy  za miesiąc 10 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy  za dokument 40 zł 

15. 
Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) 
(kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, 
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu) 

za dokument 0 zł 

16. Restrukturyzacja zadłużenia jednorazowo  
1 % od kwoty podlegającej restrukturyzacji, 

 nie mniej niż 200 zł 

17. Konwersja kilku kredytów w jeden i nowe rozterminowanie jednorazowo 1 % kwoty objętej konwersją,  nie mniej niż 300 zł 

18. Za zmianę zabezpieczenia ustalonego w umowie kredytowej jednorazowo 0,4% od kwoty kredytu nie mniej niż 300 zł 

19. 
Sporządzenie wniosku o wykreślenie przedmiotu zastawu z rejestru zastawów /hipoteki z księgi 
wieczystej 

jednorazowo 50 zł 

20. 
Zlecenie przez klienta złożenia w sądzie wniosku o wykreślenie przedmiotu zastawu z rejestru 
zastawów /hipoteki z księgi wieczystej 

jednorazowo 100 zł 

21. 
Za kontrolę realizacji inwestycji i rozliczenie transz kredytu  
(dotyczy kredytów uruchamianych w transzach)  

jednorazowo 0,1 % od kwoty transzy min. 100 zł, max 500 zł 

22. Prowizja dla BGK za udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki jednorazowo 1,6 % - 2,8 % kwoty poręczenia 

23. 
Prowizja za wystawienie promesy  
(zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu) 

jednorazowo 0,5 % od kwoty kredytu nie mniej niż 150 zł 

24. 
Za sporządzenie monitu w przypadku niedotrzymania dodatkowych warunków umowy kredytowej 
np.: niedostarczenie aktualnej polisy AC, odpisu z księgi wieczystej itp. 

za monit 50 zł 

25. Za uzyskanie przez Bank odpisu z KW nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie  50 zł + koszty wieczystoksięgowe  

26. 

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” , kredytu hipotecznego, 
kredytu konsolidacyjnego pobierana w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków: 
- kredyt udzielony po dniu 15.06.2013r., nie później niż w dniu 21.07.2017 r., 
- spłata kapitału całkowicie lub częściowo, gdy suma nadpłat przekracza 30% przyznanej kwoty, 
- dokonana w ciągu pierwszych 3 lat od wypłaty kredytu 

jednorazowo 
 
 
 

2 % od kwoty spłaty min. 200 zł lub wysokość stawki 
określona w umowie 1) 

26.1. 

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego „MÓJ DOM” , kredytu hipotecznego, 
kredytu konsolidacyjnego pobierana w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków: 
- kredyt udzielony po dniu 21.07.2017r., 
- spłata kapitału całkowicie lub częściowo, gdy suma nadpłat przekracza 30% przyznanej kwoty, 
- dokonana w ciągu pierwszych 3 lat od wypłaty kredytu 

jednorazowo 
 
 
 

3 % od kwoty spłaty min. 200 zł lub wysokość stawki 
określona w umowie 1) 

27. 

Za uruchomienie transzy kredytu * 
 
* w przypadku posiadania rachunku powierniczego przez developera w MBS Banku opłaty nie 
pobiera się. 
 
Opłata dotyczy kredytów zawartych od dnia 01.06.2014 r. 

jednorazowo 100 zł 

28. Zlecenie Bankowi aktualizacji wartości nieruchomości w formie wyceny rzeczoznawcy za zlecenie 400 zł  

 

1) Dla kredytów udzielonych od 22.07.2017 r. opłata nie wyższa, niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu w okresie roku 
od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu (Opłaty nie pobiera się w przypadku spłaty całości 
kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie albo jeżeli 
wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego). 

 

INNE USŁUGI 
 

TAB. 9 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce od transakcji 0 zł 

 

TAB. 10 Skrytki sejfowe i kasety 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Wynajem skrytki sejfowej  

1.1. za jeden miesiąc za miesiąc 100 zł 

1.2. za jeden rok za rok 1.000 zł 

2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej / kasety jednorazowo  300 zł 

3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/ kasety jednorazowo  100 zł + koszt otwarcia 

4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/ kasety jednorazowo  100 zł + koszt naprawy 

 

TAB. 11  Usługi różne 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 
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Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za ksero jednej strony dokumentu na życzenie klienta za stronę 2,46 zł 

2. Szukanie kwoty wpłaty gotówkowej lub przelewu poza Bankiem na wniosek klienta jednorazowo 50 zł 

3. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości 

3.1. przyjęcie zastrzeżenia 
jednorazowo 

50 zł 

3.2. odwołanie zastrzeżenia 20 zł 

5. 
Opłata za zbiorczą informację o rachunkach prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych na terenie Polski. 

za informację 30 zł 

 

TAB. 12  Usługa BLIK 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za usługę BLIK jednorazowo  0 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK 

2.1. Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0 zł 

2.2. Wypłata gotówki w bankomatach 

2.2.1. 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych, zgodnie z zawartymi 
umowami 1) 

od transakcji 
0 zł 

2.2.2. w innych bankomatach w kraju 0 zł 

1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

 

TAB. 13  Czynności kasowe w złotych 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania Stawka 

1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce od transakcji 0 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w MBS Banku 

2.1. osób prywatnych 
od transakcji 

0 zł 

2.2. podmiotów gospodarczych  0,5 % min. 5 zł  

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach 

3.1. osób prywatnych 
od transakcji 

0,7 % min. 5 zł 

3.2. podmiotów gospodarczych  0,7 % min. 10 zł 

4. Wpłata gotówkowa US od transakcji 0,7 % min. 10 zł 

5. Opłata dodatkowa za wpłatę na rachunek w innym banku na dyspozycję ustną od transakcji 10 zł 

6. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji 3 % min. 4 zł 

7.   Wymiana banknotów na inne nominały – powyżej 5 szt. 

7.1. dla osób posiadających rachunek firmowy lub ROR  w Banku 
od transakcji 

0 zł 

7.2. dla osób nie posiadających rachunku firmowego lub ROR w Banku 0,5 % min 10 zł 

8. Przeliczenie bilonu w celu zamiany na inne wartości znaków pieniężnych od transakcji 3 % min. 30 zł 
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Załącznik do Uchwały Nr 47/04/2022 
Zarządu MBS Bank z dnia 28.01.2022 r. 

  
Obowiązuje od 01.02.2022 r. 
 

 

 

 

Aneks nr 1 
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach  

dla klientów indywidualnych” z dnia 14.10.2021 r. 
 
 

§ 1 
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany: 
 
W Tabeli 3 „Pozostałe rachunki bankowe” przy nazwie „Rachunek oszczędnościowy MBS-Efekt” dodaje się opis „(wycofany z oferty)”: 

 
a) wersja obowiązująca do 31.01.2022 r. 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 
dla rad rodziców, 

PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla książeczki 
a’vista (wycofany z 

oferty), SKO  

 
b) wersja obowiązująca od 01.02.2022 r. 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 
(wycofany z oferty) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 
dla rad rodziców, 

PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla książeczki 
a’vista (wycofany z 

oferty), SKO  

 
 
 

§ 2 
Pozostałe warunki Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. 

 

               Zarząd MBS Banku 
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Załącznik do Uchwały Nr 275/25/2022 
Zarządu MBS Bank z dnia 30.05.2022 r. 

  
Obowiązuje od 01.06.2022 r. 

 
 

 

Aneks nr 2 
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach  

dla klientów indywidualnych” z dnia 14.10.2021 r. 
 
 

§ 1 
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany: 
 

1. W Tabeli 1 „Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy” dodaje się punkt 3.5: 
 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

ROR,  
MBS-ROR 

MBS-ROR  
Senior 

MBS-ROR  
Student 

MBS-ROR  
Junior 

PRP 15) 

3.5. Polecenie przelewu Express ELIXIR za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 
 

2. W Tabeli 2 „Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w ramach Pakietu” dodaje się punkt 3.5: 
 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet Aktywny 

3.5. Polecenie przelewu Express ELIXIR za przelew 5 zł 

 
 

3. W Tabeli 3 „Pozostałe rachunki bankowe” zmianie ulega punkt 3.4 oraz dodaje się punkt 3.6: 
 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościow

y 
MBS-Efekt 

(wycofany z 
oferty) 

Rachunek 
oszczędnościow

y 
MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościow

y w walucie 

Rachunek 
oszczędnościow

y dla rad 
rodziców, PKZP  

Rachunek 
oszczędnościow
y dla książeczki 

a’vista 
(wycofany z 
oferty), SKO  

3.4. 

Polecenie przelewu 
natychmiastowego na 
rachunek w innym banku 
krajowym w systemie 
BlueCash 5) 

jednorazowo 10 zł − − 5 zł 5 zł 

 

3.6. 
Polecenie przelewu Express 
ELIXIR 

za przelew 10 zł − − 5 zł 5 zł 

 
 

§ 2 
Pozostałe warunki Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r. 

 

               Zarząd MBS Banku 
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Załącznik do Uchwały Nr 353/32/2022 
Zarządu MBS Bank z dnia 06.07.2022 r. 

  
Obowiązuje od 07.07.2022 r. 

 

 

Aneks nr 3 
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach  

dla klientów indywidualnych” z dnia 14.10.2021 r. 
 
 

§ 1 
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany: 
 
W Tabeli 3 „Pozostałe rachunki bankowe” przy nazwie „Rachunek oszczędnościowy MBS-IKE” dodaje się opis „(wycofany z oferty)”: 

 
a) wersja obowiązująca do 06.07.2022 r. 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 
(wycofany z 

oferty) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 
dla rad rodziców, 

PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla książeczki 
a’vista (wycofany z 

oferty), SKO  

 
b) wersja obowiązująca od 07.07.2022 r. 

 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-Efekt 
(wycofany z 

oferty) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

MBS-IKE 
(wycofany z 

oferty) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 
dla rad rodziców, 

PKZP  

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla książeczki 
a’vista (wycofany z 

oferty), SKO  

 
 
 

§ 2 
Pozostałe warunki Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem 07.07.2022 r. 

               Zarząd MBS Banku 
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Załącznik do Uchwały Nr 451/47/2022 
Zarządu MBS Bank z dnia 09.09.2022 r. 

  
Obowiązuje od 14.09.2022 r. 

Aneks nr 4 
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach  

dla klientów indywidualnych” z dnia 14.10.2021 r. 
 

§ 1 
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany: 
 
Dodaje się Tabelę 3A „Konto oszczędnościowe Nowy MBS Efekt”: 
 

TAB. 3A  Konto oszczędnościowe Nowy MBS Efekt 

 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynność) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunek oszczędnościowy Nowy MBS Efekt 

1. Opłata za rachunek 

1.1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego 1)  miesięcznie 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty 

2.1. Wpłata gotówkowa – w placówce/wpłatomacie za wpłatę 0 zł 

2.2. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0 zł / 0,3% min. 6 zł max 400 zł 3)  

2.3. 
Przygotowanie wypłaty w bilonie 
powyżej 50 szt. 

od wypłaty 
opłata dodatkowa 

100 zł 

3. Polecenie przelewu 

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1. w placówce Banku za przelew 0 zł / 10 zł 3) 

3.1.2. w systemie bankowości internetowej  0 zł / 10 zł 3) 

3.2. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR 4) 

3.2.1. w placówce Banku za przelew 0 zł / 10 zł 3) 

3.2.1.1 opłata dodatkowa za przelew na dyspozycję ustną  5 zł 

3.2.2. w systemie bankowości internetowej  0 zł / 10 zł 3) 

3.3. Polecenie przelewu w systemie SORBNET za przelew 35 zł 

3.4. 
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 
banku krajowym w systemie BlueCash 5) 

za przelew 10 zł 

3.5. Polecenie przelewu Express ELIXIR za przelew 10 zł 

4. Polecenie przelewu SEPA 

4.1. w placówce Banku: 

4.1.1. do banków krajowych 
za przelew 

− 

4.1.2. do banków zagranicznych − 

4.2. w systemie bankowości internetowej: 

4.2.1. do banków krajowych 
za przelew 

− 

4.2.2. do banków zagranicznych − 

5. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 6) 

5.1. w placówce Banku 
za przelew 

− 

5.2. w systemie bankowości internetowej − 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 6) 

6.1. w placówce Banku 
za przelew 

− 

6.2. w systemie bankowości internetowej − 

7. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

7.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

7.2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

7.3. 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 

7.4. z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

8. Dodatkowe opłaty 

8.1. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty) 

od transakcji − 

8.2. 
Zlecenie poszukiwania polecenie przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 7) 

za zlecenie − 
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8.3. 
Realizacja przelewów w trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji − 

8.4. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew − 

8.5. 
Zmiany/ korekty / odwołanie zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie klienta 

od transakcji − 

8.6. 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 zł 

8.7. 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 
0,2 % min. 5 zł 

 max 30 zł 

9. Elektroniczne kanały dostępu 

9.1. System bankowości internetowej  

9.1.1. dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

9.1.2. wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 

9.1.3. 
Odblokowanie dostępu i/lub wygenerowanie nowego hasła do 
systemu bankowości internetowej na wniosek Klienta 

za dyspozycję 0 zł 

9.1.4. Kody autoryzacyjne SMS za kod 0 zł 

9.2. Usługa SMS 8) 

9.2.1. powiadomienie o saldzie na rachunku 
za komunikat SMS 

0,25 zł 

9.2.2. zapytanie o saldo na rachunku 0,50 zł 

9.3. Telefoniczna usługa na hasło 9) miesięcznie 2 zł 

10. Wyciąg z rachunku bankowego 

10.1. 
wyciąg miesięczny udostępniany w systemie bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 

10.2. wyciąg miesięczny w formie papierowej wysyłany listem zwykłym 

10.2.1. 
dla Klientów nie korzystających z systemu bankowości 
internetowej 

jednorazowo 
0 zł 

10.2.2. 
dla Klientów korzystających z systemu bankowości 
internetowej 

5 zł 

10.3. Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 10) 
za wyciąg 

10 zł 

10.4. 
Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysyłany  
pocztą 10) 

10 zł 

11. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

12.1. za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 

12.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

12.3. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych 
z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo  

5 zł 

12.4. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych 
z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego 

10 zł 

13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1. z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 

13.2. z innymi bankami 50 zł 

13.3. Potwierdzenie wykonania blokady środków za potwierdzenie  20 zł 

14.  Zmiana karty wzorów podpisów od dyspozycji 0 zł 

 

1) Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku. 
2) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej najpóźniej do godziny 11:00. Od nieawizowanych wypłat 

pobiera się prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej kwotę wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

3) Pierwsza (jedna) wypłata gotówkowa lub przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat. 
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 systemie bankowości 
elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 

5) Polecenie przelewu natychmiastowego realizowane w usłudze bankowości internetowej eBankNet; maksymalna kwota przelewu to 5 000,00 zł. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Opłata pobierana zbiorczo z dołu za cały miesiąc. 
9) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
10) Na życzenie Klienta. 

§ 2 
Pozostałe warunki Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r. 

               Zarząd MBS Banku 


