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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach MBS Banku, zwanego dalej Bankiem.
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.
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.
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.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
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.
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.
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.
Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu dotyczącymi inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i
opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie
kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
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.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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RACHUNKI BANKOWE
TAB. 1 Pakiety

Lp.

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynność)

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

jednorazowo

2.1.

bieżącego w ramach Pakietu 1)
1)

2.2.

pomocniczego w PLN w ramach Pakietu

2.3.

pomocniczego w walucie w ramach Pakietu 1)

2.4.

Otwarcie i prowadzenie Rachunku VAT

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

3.1.

wpłata gotówkowa w placówce Banku

3.1.1.

wpłata gotówkowa w bilonie
powyżej 100 szt.

3.2.

wpłata gotówkowa we wpłatomacie

3.3.

wypłata gotówkowa

3.3.1.

wypłata gotówkowa na dyspozycję ustną

2)

4.

Przelewy krajowe

4.1.

Przelew na rachunek w Banku

4.1.1.

nie dotyczy przelewów na rachunki lokat i spłat
kredytów

Stawka
Biznes Standard

Biznes Plus

Biznes Premium

Rachunek lokacyjny
(wycofany z oferty)

Agro Biznes

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

15 zł

35 zł

100 zł

10 zł

2 zł

20 zł

20 zł

0 zł

20 zł

0 zł

20 zł

20 zł

0 zł

20 zł

–

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,3 % min. 5 zł

0,3 % min. 5 zł

0,15% min. 5 zł

0,15% min. 5 zł

0,3 % min. 5 zł

20 zł

20 zł

10 zł

20 zł

20 zł

miesięcznie

od kwoty
od wpłaty
opłata
dodatkowa
od kwoty

0,3 % min. 5 zł

0,3 % min. 5 zł

0,15% min. 5 zł

0,15% min. 5 zł

od kwoty

0,5% min. 10 zł

0,4% min. 10 zł

0,25% min. 20 zł

0,2% min. 6 zł

0,3% min. 20 zł

4 zł

4 zł

0 zł

0 zł

4 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł 3) / 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł 3) / 10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

0 zł 3) / 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,50 zł

0 zł 3) / 10 zł

2 zł

1 zł

0,60 zł

0,50 zł

0 zł 3) / 10 zł

od wypłaty
opłata
dodatkowa

–

w placówce Banku

4.1.2.

za przelew

w Systemie internetowym

4.2.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR

4.2.1.

w placówce Banku

4.2.2.

w Systemie internetowym

4.2.2.1.

przelew do ZUS i US

za przelew

za przelew
4.2.2.2.

pozostałe przelewy

4.2.3.

Przelew na rachunek w systemie SORBNET 4)

za przelew

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

4.2.4.

Opłata za przelew na dyspozycję ustną

za przelew
opłata
dodatkowa

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

4.3.

Przelew ekspresowy na rachunek w innym
banku krajowym w systemie BlueCash
zrealizowany w Systemie bankowości
internetowej eBankNet
maksymalna kwota – 5.000,00 zł

za przelew

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

5.

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

5.1.

Polecenie przelewu SEPA

5.1.1.

w placówce Banku

5.1.1.1.

do banków krajowych

5.1.1.2.

do banków zagranicznych

5.1.2.

w systemie bankowości internetowej

5.1.2.1.

do banków krajowych

5.1.2.2.

do banków zagranicznych

5.2.

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

5.2.1.

w placówce Banku

5.2.2.

w systemie bankowości internetowej

5.3.

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

5.3.1.

w placówce Banku

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

–

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

–

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

–

2 zł

1 zł

0,60 zł

0,50 zł

–

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

–

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

–

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł
max 300 zł

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł max
300 zł

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł max
300 zł

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł max
300 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

za przelew

za przelew

za przelew

za przelew
5.3.2.

w systemie bankowości internetowej

5.4.

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

z banków krajowych
z banków zagranicznych w ramach EOG w
walucie EURO
z banków zagranicznych w ramach EOG w
innej walucie niż EURO

za przelew

–
–
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Lp.

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynność)

5.4.4.

z banków zagranicznych spoza EOG

5.5.

Dodatkowe opłaty
Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza
rachunku (opłata pobierana ze zwracanej
kwoty przekazu)
Zlecenie poszukiwania przekazu/
postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Posiadacza rachunku 5)
Realizacja przelewów w trybie pilnym
(dostępne dla waluty EUR, USD, GBP, PLN)
Realizacja polecenia przelewu z opcją
kosztową OUR
Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego
przelewu, wykonane na zlecenie Posiadacza
rachunku
Opłata za przewalutowanie (opłata nie jest
pobierana w przypadku przewalutowania na
walutę, w której Bank nie umożliwia
prowadzenia rachunku)

5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.

5.5.6

6.

Stawka
Biznes Standard

Biznes Plus

Biznes Premium

Rachunek lokacyjny
(wycofany z oferty)

Agro Biznes

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

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

za zlecenie

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

–

za przelew

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

–

za przelew

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

–

od transakcji

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

100 zł + koszty
banków trzecich

–

od transakcji

0,2% min. 10 zł
max 50 zł

0,2% min. 10 zł
max 50 zł

0,2% min. 10 zł
max 50 zł

0,2% min. 10 zł
max 50 zł

–

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

–

Zlecenie stałe

6.1.

rejestracja zlecenia stałego

6.1.1.

w placówce Banku
za zlecenie

6.1.2.

w Systemie internetowym

6.2.

zmiana/ odwołanie zlecenie stałego

6.3.

realizacja zlecenia stałego

6.3.1.

w placówce Banku

6.3.1.1.

na rachunek w Banku

6.3.1.2.

na rachunek w innym banku krajowym

6.3.2.

w Systemie internetowym

6.3.2.1.

na rachunek w Banku

6.3.2.2.

na rachunek w innym banku krajowym

7.

Polecenie zapłaty

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

–

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

–

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

–

5 zł

5 zł

5 zł

2 zł

–

za zlecenie

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

–

2 zł

2 zł

2 zł

0 zł

–

10 zł

10 zł

0 zł

10 zł

–

2 zł

2 zł

0 zł

2 zł

–

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

–

za zlecenie

7.1.

rejestracja, aktualizacja lub odwołanie

7.2.

realizacja polecenia zapłaty z rachunku
Klienta

7.3.

brak środków na realizację polecenia zapłaty

8.

Czeki krajowe

8.1.

wydanie czeków

za czek

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

–

8.2.

potwierdzenie czeku

za czek

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

–

1% min. 10 zł
max 100 zł

1% min. 10 zł
max 100 zł

1% min. 10 zł
max 100 zł

0,5% min. 10 zł max
100 zł

–
–

8.3.

inkaso czeku

od kwoty

8.4.

przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

9.

Usługa identyfikacji przychodzących płatności
masowych

10.

Inne czynności

1)
2)

3)
4)
5)

za zlecenie

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

miesięcznie

wg umowy
z Klientem

wg umowy
z Klientem

wg umowy
z Klientem

wg umowy
z Klientem

–

–

wg Tab. 6

wg Tab. 6

wg Tab. 6

wg Tab. 6

wg Tab. 6

Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku.
Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. 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. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji
wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.
Rachunek lokacyjny – pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat.
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. Nie dotyczy przelewów do organów podatkowych.
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

TAB. 2 Rachunki powiernicze
Stawka
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Rachunek
powierniczy

Otwarty Mieszkaniowy
Rachunek Powierniczy

Zamknięty Mieszkaniowy
Rachunek Powierniczy

1.

Otwarcie rachunku

jednorazowo

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

Inne czynności związane z prowadzeniem rachunków powierniczych

wg umowy z
Klientem

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

wg umowy z Klientem

3.
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TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe
Stawka
Lp.
1.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Otwarcie rachunku
1)

2.

Prowadzenie rachunku

2.1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT

2.2.

Prowadzenie rachunku rolniczego do przyjmowania dopłat
bezpośrednich i cele rolnicze

Rachunek
bieżący w PLN

Rachunek
pomocniczy w PLN

Rachunek walutowy

Lokata terminowa

jednorazowo

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

25 zł

25 zł

20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

miesięcznie

6 zł

–

–

–

(dot. rachunków założonych do 15.10.2006 r.)

3.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

3.1.

wpłata gotówkowa w placówce Banku 2)

3.1.1.

wpłata gotówkowa w bilonie
powyżej 100 szt.

3.2.

wpłata gotówkowa we wpłatomacie 2)

3.3.
3.3.1.

wypłata gotówkowa

0,4% min. 5 zł

0,4% min. 5 zł

20 zł

20 zł

–

od kwoty

0,4% min. 5 zł

0,4% min. 5 zł

–

od kwoty

0,5% min. 10 zł

0,5% min. 10 zł

4 zł

4 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

–

2 zł

2 zł

–

–

za przelew

30 zł

30 zł

–

–

za przelew
opłata dodatkowa

5 zł

5 zł

–

–

za przelew

2 zł

–

–

za przelew

10 zł

10 zł

–

–

2) 3)

wypłata gotówkowa na dyspozycję ustną

4.

Przelewy krajowe

4.1.

Przelew na rachunek w Banku

4.1.1.

od kwoty
od wpłaty
opłata dodatkowa

od wypłaty
opłata dodatkowa

w placówce Banku
nie dotyczy przelewów na rachunki lokat i spłat kredytów

0,6% min 10 zł

0 zł
20 zł
–

0,6% min 10 zł
–

0 zł
–

za przelew

4.1.2.

w Systemie internetowym

4.2.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR

4.2.1.

w placówce Banku

4.2.2.

w Systemie internetowym

4.2.3.

Przelew na rachunek w systemie SORBNET

50 zł

za przelew

4.2.4.
4.3.

4.4.

Opłata za przelew na dyspozycję ustną
Opłata za przelew do innego banku krajowego z rachunku
rolniczego do przyjmowania dopłat bezpośrednich i cele
rolnicze
Przelew ekspresowy na rachunek w innym banku krajowym
w systemie BlueCash zrealizowany w Systemie bankowości
internetowej eBankNet
maksymalna kwota – 5.000,00 zł

5.

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

5.1.

Polecenie przelewu SEPA

–

5.1.1.

w placówce Banku

5.1.1.1.

do banków krajowych

10 zł

10 zł

10 zł

–

5.1.1.2.

do banków zagranicznych

10 zł

10 zł

10 zł

–

5.1.2.

w systemie bankowości internetowej

5.1.2.1.

do banków krajowych

10 zł

10 zł

10 zł

–

5.1.2.2.

do banków zagranicznych

2 zł

2 zł

2 zł

–

30 zł

30 zł

30 zł

–

30 zł

30 zł

30 zł

–

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł
max 300 zł

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł
max 300 zł

0,3% min 30 zł
max 300 zł
0,3% min 30 zł
max 300 zł

20 zł

20 zł

20 zł

–

0 zł

0 zł

0 zł

–

za przelew

za przelew
5.2.

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

5.2.1.

w placówce Banku

5.2.2.

w systemie bankowości internetowej

5.3.

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

5.3.1.

w placówce Banku

za przelew

za przelew
5.3.2.

w systemie bankowości internetowej

–
–

5.4.

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

5.4.1.

z banków krajowych

5.4.2.

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO

5.4.3.

z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż
EURO

20 zł

20 zł

20 zł

–

5.4.4.

z banków zagranicznych spoza EOG

20 zł

20 zł

20 zł

–

5.5.

Dodatkowe opłaty
0,15% min. 20 zł max
100 zł
100 zł + koszty
banków trzecich

0,15% min. 20 zł max
100 zł
100 zł + koszty
banków trzecich

0,15% min. 20 zł max
100 zł
100 zł + koszty
banków trzecich

za przelew

100 zł

100 zł

100 zł

–

za przelew

100 zł

100 zł

100 zł

–

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty przekazu)
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku 4)
Realizacja przelewów w trybie pilnym (dostępne dla waluty
EUR, USD, GBP, PLN)
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR

za przelew

od transakcji
za zlecenie

0,15% min. 20 zł max
100 zł
–
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Stawka
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)
Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przelewu,
wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku
Opłata za przewalutowanie (opłata nie jest pobierana w
przypadku przewalutowania na walutę, w której Bank nie
umożliwia prowadzenia rachunku)

5.5.5.
5.5.6
6.

Tryb pobierania

Rachunek
bieżący w PLN
100 zł + koszty
banków trzecich

Rachunek
pomocniczy w PLN
100 zł + koszty
banków trzecich

0,2% min. 10 zł max
50 zł

10 zł

od transakcji
od transakcji

Rachunek walutowy

Lokata terminowa

100 zł + koszty
banków trzecich

–

0,2% min. 10 zł max
50 zł

0,2% min. 10 zł max
50 zł

–

10 zł

–

–

Zlecenie stałe

6.1.

rejestracja zlecenia stałego

6.1.1.

w placówce Banku
za zlecenie

6.1.2.

w Systemie internetowym

6.2.

zmiana / odwołanie zlecenie stałego

6.3.

realizacja zlecenia stałego

6.3.1.

w placówce Banku

6.3.1.1.

na rachunek w Banku

6.3.1.2.

na rachunek w innym banku krajowym

za zlecenie

0 zł

0 zł

–

–

10 zł

10 zł

–

–

0 zł

0 zł

–

–

5 zł

5 zł

–

–

0 zł

0 zł

–

–

2 zł

2 zł

–

–

za zlecenie
6.3.2.

w Systemie internetowym

6.3.2.1.

na rachunek w Banku

6.3.2.2.

na rachunek w innym banku krajowym

7.

Polecenie zapłaty

7.1.

rejestracja, aktualizacja lub odwołanie

za zlecenie

10 zł

10 zł

–

–

7.2.

realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta

za zlecenie

2 zł

2 zł

–

–

7.3.

brak środków na realizację polecenia zapłaty

za zlecenie

2 zł

2 zł

–

–

8.

Czeki krajowe

8.1.

wydanie czeków

za czek

2 zł

2 zł

–

–

8.2.

potwierdzenie czeku

za czek

50 zł

50 zł

–

–

1% min. 10 zł
max 100 zł

1% min. 10 zł
max 100 zł

–

–

za zlecenie

8.3.

inkaso czeku

od kwoty

8.4.

przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

9.

Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych

10.

Inne czynności

za zgłoszenie
wg umowy
z Klientem

50 zł

50 zł

–

–

wg umowy
z Klientem

wg umowy
z Klientem

–

–

wg Tab. 6

wg Tab. 6

wg Tab. 6

wg Tab. 6

1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku.
2) Nie dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku rolniczego do przyjmowania dopłat bezpośrednich i cele rolnicze (dot. rachunków założonych do 15.10.2006 r.)
3) Wypłaty powyżej kwoty określonej w Komunikacie Banku należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. 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. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji
dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.
4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

TAB. 4 Elektroniczne kanały dostępu
1.

System internetowy

1.1.

dostęp do systemu

1.2.

wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym

jednorazowo

0 zł

1.3.

odblokowanie dostępu i/lub wygenerowanie nowego hasła do systemu internetowego

za dyspozycję

20 zł

2.

Wizyta serwisowa / szkolenie pracowników w firmie posiadacza rachunku

miesięcznie

za wizytę

0 zł

100 zł
teren Gminy Łomianki - 0 zł

2.1.

za wyjazd
(odległość w
km liczona w
obie strony)

Wyjazd na wizytę serwisową / szkolenie pracowników

do 100 km – 100 zł
od 101 do 200 km – 300 zł
od 201 do 300 km – 400 zł
powyżej 300 km – 1,20 zł
za każdy kilometr

3.

Usługa SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu internetowego)

3.1.

powiadomienie o saldzie na rachunku

3.2.

zapytanie o saldo na rachunku

miesięcznie zbiorczo za każdy
SMS wysłany przez Bank

4.

Telefoniczna usługa na hasło 3)

miesięcznie

0,25 zł
0,50 zł
15 zł

TAB. 5 Karty debetowe
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Stawka
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Visa Business Debetowa
MasterCard Business PayPass
1.

Wydanie karty

1.1.

wydanie pierwszej karty

1.2.

wydanie drugiej i kolejnej karty

1.3.

wydanie duplikatu karty

1.4.

jednorazowo

wydanie karty w trybie przyśpieszonym
do 4 dni roboczych

2.

Wznowienie karty

3.

Użytkowanie karty 1)

4.

Transakcje bezgotówkowe 3)

5.

Transakcje gotówkowe

5.1.

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami 3)

5.2.

w innych bankomatach w kraju

5.3.
5.4
5.5.
5.6.
5.7.

jednorazowo
jednorazowo

2)

Visa Business EURO

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

20 zł

20 zł

30 zł

30 zł

15 zł

15 zł

miesięcznie

0 zł / 10 zł

0 zł / 10 zł

od transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

2 % min. 10 zł

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie EURO
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG
w punktach akceptujących kartę w kraju
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie EURO
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie obcej innej niż EURO oraz spoza EOG

5.7.

w placówkach Poczty Polskiej

5.8.

w usłudze Cashback

2 zł

2 zł

6.

Sprawdzenie salda w bankomacie 4)

od transakcji

2 zł

2 zł

7.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

od transakcji

8 zł

8 zł

8.

Telefoniczne odblokowanie kodu PIN

od transakcji

10 zł

10 zł

9.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 000 zł

1 000 zł

10.

Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty

jednorazowo

1 500 zł

1 500 zł

11.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty w placówce Banku

jednorazowo

10 zł

10 zł

12.

Zmiana limitów na karcie w placówce Banku

za zmianę

10 zł

10 zł

13.

Pakiet Bezpieczna Karta

miesięcznie

0 zł

0 zł

1)

Opłata miesięczna nie jest pobierana w przypadku wykonania przez Użytkowników kart i rozliczenia przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym minimum 10 transakcji
bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 2 000 zł.
Pakiet Agro Biznes – opłata miesięczna nie jest pobierana w przypadku wykonania przez Użytkowników kart i rozliczenia przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym minimum 5
transakcji bezgotówkowych lub transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 500 zł.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o
3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.
Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku.

2)
3)
4)

TAB. 6 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów / rachunków bankowych
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

1.

Sporządzenie wyciągu

1.1.

w wersji papierowej dla klientów nieposiadających systemu internetowego eCorpoNet

Tryb pobierania

Stawka

0 zł
za wyciąg

1.2.

w wersji papierowej dla klientów posiadających system internetowy eCorpoNet

2.

Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:

10 zł

2.1.

listem zwykłym raz w miesiącu

2.2.

listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu

2.3.

listem poleconym – za każdą przesyłkę

3.

Duplikat wyciągu

za wyciąg

20 zł

4.

Historia rachunku

za miesiąc

30 zł

5.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji Przekazu

5.1.

w dniu realizacji transakcji (nie dotyczy ZUS i US)

5.2.

po dniu realizacji

0 zł
za przesyłkę

5 zł
20 zł

5 zł
za dokument

6.

Wysyłka pocztą elektroniczną dokumentów w tym wyciągu na wniosek klienta

7.

Wydanie opinii o prowadzonym rachunku

8.

Wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku

9.

Wydanie zaświadczenia o poniesionych kosztach:

9.1.

za miesiąc

20 zł
5 zł
za opinię

100 zł 1)

za zaświadczenie

50 zł 1)

13 zł 1)
za zaświadczenie

9.2.

za rok

150 zł 1)
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Lp.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Wydanie innych pisemnych zaświadczeń nie wymienionych w tabeli.
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans
(biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez klienta
Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (dotyczy zmiany karty wzorów podpisów,
zmiany nazwy klienta, jego adresu, udziałowców, częstotliwości generowania wyciągu)
Wysyłanie upomnień/ wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania
niedopuszczalnego salda debetowego

Stawka
50 zł

za informację

200 zł

za zmianę

30 zł

za monit

30 zł

za każdą
wyegzekwowaną
kwotę

14.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu *
*/ Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

15.

Opłata za uchylenie/ wycofanie tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu

16.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem jako zabezpieczenie należności innego banku

17.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:

17.1.

z Bankiem

17.2.

z innymi bankami

17.3.

potwierdzenie wykonania blokady środków

18.

Wydanie weksla własnego wystawcy za zapłatę

1% min. 100 zł
max 500 zł

jednorazowo

50 zł

za pełnomocnictwo

100 zł

0 zł
od transakcji

100 zł

jednorazowo

0,2 % od kwoty weksla, min 100 zł

Tryb pobierania

Stawka

0 zł

1) opłata wyrażona z kwocie brutto.

KREDYTY
TAB. 7 Kredyty
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

1.

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Opłata bezzwrotna, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu.

1.1.

w przypadku kredytu pomostowego
jednorazowo

1.2.

w przypadku pozostałych kredytów (dot. również odnowienia kredytów ogóloobrotowych)

2.

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji

jednorazowo

2.1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę terminu ważności gwarancji

jednorazowo

0,2% od kwoty wnioskowanego kredytu
nie mniej niż 300 zł maksimum 1 000 zł
0,2% od kwoty wnioskowanego kredytu
nie mniej niż 50 zł maksimum 1 000 zł
0,3% od kwoty gwarancji
nie mniej niż 200 zł
0,3% od kwoty gwarancji
nie mniej niż 200 zł
Prowizja do:

3.

Za udzielenie kredytu

3.1.

kredyt płatniczy

jednorazowo

4,5 % od kwoty kredytu nie mniej niż 200 zł

3.2.

kredyt ogólnoobrotowy odnawialny

jednorazowo

4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

3.2.1.

odnowienie kredytu ogólnoobrotowego odnawialnego

jednorazowo

4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

3.3.

kredyt na działalność gospodarczą i rolniczą

3.3.1.

dla posiadaczy RB w MBS

3.3.2.

dla nie posiadających RB w MBS

3.4.

kredyty AGRO – dla posiadaczy RB lub ROR w MBS

jednorazowo

4,25 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

3.5.

kredyty AGRO – dla nie posiadających RB lub ROR w MBS

jednorazowo

4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł
4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

4,25 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł
jednorazowo
4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

3.6.

kredyty pomostowe i technologiczne z premią technologiczną BGK

jednorazowo

3.7.

kredyty preferencyjne

jednorazowo

prowizja do 2% od kwoty kredytu

3.8.

Kredyt odnawialny AGRO-linia – za udzielenie i przedłużenie na kolejny okres

jednorazowo

4,5 % od kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł

4.

Udzielenie gwarancji, poręczenia

jednorazowo

4.1.

korzystanie z gwarancji

4.2.

przyznanie limitu (dot. gwarancji wadialnych)

jednorazowo

4.3.

za zmianę udzielonej gwarancji polegającej na zmianie terminu ważności

jednorazowo

4.4.

za zmianę innych warunków gwarancji

jednorazowo

min. 300 zł

jednorazowo

0,25 % od kwoty gwarancji
nie mniej niż 300 zł

4.5.

wypłata z gwarancji

5.

Prolongata spłaty kredytu (odsetek) bez wydłużenia terminu spłaty

5.1.

do 1 miesiąca

kwartalnie

200 zł
do 1,80% od kwoty gwarancji – poręczenia, nie
mniej niż 250 zł
do 2,5% od kwoty limitu
nie mniej niż 500 zł

jednorazowo
5.2.

powyżej 1 miesiąca

6.

Każda prolongata z wydłużeniem terminu spłaty kredytu

jednorazowo

7.

Restrukturyzacja zadłużenia

jednorazowo

8.

Konwersja kliku kredytów w jeden i nowe rozterminowanie

jednorazowo

9.

Nowe rozterminowanie nie będące prolongatą

jednorazowo

0,3% min. 300 zł

1,00% od kwoty prolongowanej
nie mniej niż 200 zł
2,00% od kwoty prolongowanej
nie mniej niż 200 zł
prowizja jak w pkt.3 w zależności od rodzaju
kredytu nie mniej niż 200 zł
do 4,5% od kwoty podlegającej restrukturyzacji,
nie mniej niż 500 zł
do 2,00% kwoty objętej konwersją
nie mniej niż 500 zł
od 0,2% kwoty kredytu nie mniej niż 200 zł
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Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Stawka
od 0,3% kwoty kredytu
nie mniej niż 400 zł
od 0,3% kwoty kredytu
nie mniej niż 500 zł

10.

Zmiana warunków umowy kredytowej

jednorazowo

11.

Za zmianę zabezpieczenia ustalonego w umowie kredytowej

jednorazowo

12.

Sporządzenie innego aneksu do umowy o kredyt- poza sytuacjami wymienionymi wyżej

jednorazowo

min. 500 zł

13.

Wyjazd na kontrolę kredytową

za wyjazd
(odległość w
km liczona w
obie strony)

od 50 do 100 km – 100 zł
od 100 do 200 km – 300 zł
od 201 km do 300 km – 400 zł
powyżej 300 km – 1,20 zł
za każdy kilometr

14.

Wydanie zaświadczenia w sprawach kredytowych (np. o wysokości zapłaconych odsetek, saldzie
zadłużenia, itp.)

jednorazowo

150 zł 1)

15.

Wydanie dokumentu przyrzeczenia zwolnienia hipoteki

jednorazowo

50 zł

16.

Sporządzenie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie jednego lokalu / nieruchomości

jednorazowo

80 zł 1)

17.

Sporządzenie wniosku o wykreślenie samochodu z rejestru zastawów

jednorazowo

50 zł

18.

Zlecenie przez klienta złożenia w sądzie wniosku o wykreślenie samochodu z rejestru zastawów

jednorazowo

100 zł

jednorazowo

50 zł

jednorazowo

100 zł

19.
20.

Za sporządzenie i wysłanie pisma o braku spłaty lub nie dopłacie raty (rat) kredytu lub odsetek z tytułu
udzielonego kredytu
Za sporządzenie monitu w przypadkach niedotrzymania dodatkowych warunków umowy kredytowej
dotyczących itp.: niedostarczenia aktualnej Polisy AC, dokumentów finansowych do monitoringu, odpisu
z księgi wieczystej, itp.

21.

Interwencja terenowa w związku z niedotrzymaniem warunków umowy kredytowej

jednorazowo

100 zł

22.

Złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej

jednorazowo

100 zł

23.

Za uzyskanie przez Bank odpisu z KW nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

za odpis

100 zł + koszty wieczysto księgowe

24.

Realizacja kredytu na wskazany rachunek w innym Banku lub bezpośrednia zapłata za przedmiot
kredytowania na rachunek sprzedawcy towaru lub usług

jednorazowo

opłata za przelew zgodnie z tabelą

25.

Za kontrolę realizacji inwestycji i rozliczenie transz kredytu

jednorazowo

0,2% od kwoty transzy
min. 200 zł – max 1.000 zł

26.

Prowizja dla BGK za udzielenie poręczenia kredytu

rocznie

27.

Prowizja dla BGK za udzielenie gwarancji kredytu de minimis

rocznie

28

Prowizja za wystawienie promesy

29.

Opłata za administrowanie kredytem preferencyjnym - opłata kwartalna (dot. Kredytów udzielonych do 31.12.2014 r.)

29.1.

w przypadkach posiadania przez Kredytobiorcę rachunku w MBS Banku

29.2.

w przypadku braku rachunku w MBS Banku

jednorazowo

1,6 % - 2,8 % od kwoty poręczenia
0,5 % od kwoty gwarancji
od 0,5% od kwoty kredytu nie mniej niż 1.000 zł

90 zł
kwartalnie

30.

Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR w okresie kredytowania
Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu

150 zł

rocznie

(dot. kredytów udzielonych od 01.05.2007 r. do 31.12.2014 r.)

0,5% od salda na dzień 31-go grudnia pobierana
w I kwartale kalendarzowym kolejnego roku –
min. 50 zł max 500 zł

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu*, pobierana w przypadku spełnienia łącznie poniższych
warunków:
- spłata dokonana w ciągu pierwszych 3 lat od wypłaty kredytu;

31.

- w przypadku całkowitej spłaty kredytu i częściowej spłaty kredytu, gdy suma nadpłat przekracza 30%
przyznanej kwoty

jednorazowo

3 % od kwoty spłaty min 500,00zł

* opłata dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów ogólnoobrotowych,
rewolwingowych i kredytów obrotowych przeznaczonych na inwestycje deweloperskie, w przypadku
których warunki ustalone przez Bank w umowie z klientem skutkują przedterminową spłatą.
Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w
harmonogramie spłat kredytu.
32.

Sporządzanie na wniosek przedsiębiorcy wyjaśnienia dot. dokonanej oceny jego zdolności kredytowej

jednorazowo

min. 500 zł1)

33.

Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego – za jeden miesiąc

jednorazowo

30 zł

34.

Opłata za sporządzenie na wniosek klienta korekty danych klienta w bazie BIK S.A.

35.

Wydanie klientowi zaświadczenia w sprawie oceny zdolności kredytowej

36.

Za analizę warunków ubezpieczeniowych tzw. „polisy obcej” – nie dotyczy polisy ubezpieczenia pojazdu

jednorazowo

50 zł

37.

Za zmianę decyzji kredytowej na wniosek klienta

jednorazowo

min. 200 zł

38.

Sporządzenie i/lub wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na wniosek klienta

jednorazowo

40 zł

39.

Opłata za przejęcie długu

jednorazowo

do 4,5 % od kwoty kredytu nie mniej niż 200 zł

jednorazowo

50 zł

40.

41.

Za sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub kopii innego dokumentu z
dokumentacji kredytowej/pożyczki
Prowizja za gotowość finansową
1)
2)

prowizja naliczana od średniego salda niewykorzystanych transz kredytu w danym miesiącu oraz płatna w ostatnim
dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
dotyczy wniosków o kredyt złożonych od 15.06.2020 r.

jednorazowo
za zaświadczenie

100 zł
369 zł 1)

miesięcznie

0,1% miesięcznie
od niewykorzystanych transz

miesięcznie

0,04% miesięcznie od zadłużenia
min. 25 zł max 250 zł

Prowizja za administrowanie kredytem
42.

1)

prowizja naliczana od salda zadłużenia na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu uruchomienia kredytu oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego – nie dotyczy
kredytów ogólnoobrotowych i rewolwingowych.
2)
dotyczy wniosków o kredyt złożonych od 15.06.2020 r.
1) opłata wyrażona z kwocie brutto.
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INNE USŁUGI
TAB. 8 Skrytki sejfowe i kasety
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

1.

Za najem skrytki sejfowej

1.1.

za jeden miesiąc

Tryb pobierania

Stawka
200 zł 1)

za okres

1.000 zł 1)

1.2.

za jeden rok

2.

Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej / kasety

jednorazowo

100 zł

3.

Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/ kasety

jednorazowo

100 zł +koszty otwarcia

Uszkodzenie skrytki sejfowej / kasety

jednorazowo

200

Tryb pobierania

Stawka

4.

1) opłata wyrażona z kwocie brutto.

TAB. 9 Usługi różne
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

1.

Wydanie kserokopii umowy

2.

Opłata za ksero

3.

jednorazowo
za stronę

Szukanie kwoty wpłaty gotówkowej lub przelewu poza Bankiem – na wniosek klienta

jednorazowo

20 zł
2,46 zł 1)
20 zł

1) opłata wyrażona z kwocie brutto.

TAB. 10 Czynności kasowe w złotych
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania
od transakcji

Stawka

1.

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce

0 zł

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w MBS Banku

2.1.

osób prywatnych

2.2.

podmiotów gospodarczych

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach

od transakcji

0,5% min. 5 zł

3.1.

F/Klaudyny
1)
wpłaty gotówkowe za rachunki telefoniczne Orange Polska
2)
wpłaty gotówkowe za energię elektryczną

od transakcji

2,50 zł

4.

Wpłata gotówkowa US

od transakcji

0,5% min. 10 zł

5.

Opłata dodatkowa za wpłatę na rachunek w innym banku na dyspozycję ustną

od transakcji

10 zł

6.

Wymiana banknotów na inne nominały – powyżej 5 szt.

6.1.

dla osób posiadających rachunek firmowy lub ROR w Banku

0 zł
od transakcji
0,5% min. 5 zł

0 zł
od transakcji

6.2.

dla osób nie posiadających rachunku firmowego lub ROR w Banku

7.

Przeliczenie bilonu w celu zamiany na inne wartości znaków pieniężnych

0,5% min 10 zł
od transakcji

2% min 20 zł
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Załącznik do Uchwały Nr 547/80/2020
Zarządu MBS Bank z dnia 27.11.2020 r.

Aneks nr 1
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
dla klientów instytucjonalnych” z dnia 09.06.2020 r.
§1
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany:
1.

W Tabeli 4 „Elektroniczne kanały dostępu” dodaje się nowy punkt 5.:

Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Stawka

5.

Platforma wymiany walutowej DealingBPS

5.1.

udostępnienie

jednorazowo

0 zł

5.2.

użytkowanie miesięczne

miesięcznie

0 zł

5.3.

prowizja od transakcji

od transakcji

0 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 01.12.2020 r.

Zarząd MBS Banku
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Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów instytucjonalnych

Załącznik do Uchwały Nr 627/85/2020
Zarządu MBS Bank z dnia 30.12.2020 r.
Obowiązuje od 01.01.2021 r.

Aneks nr 2
do „Taryfy opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
dla klientów instytucjonalnych” z dnia 09.06.2020 r.
§1
Wprowadza się w treści Taryfy następujące zmiany:
2.

W Tabeli 6 „Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów / rachunków bankowych” punkt 1. otrzymuje brzmienie:
Lp.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

1.

Sporządzenie wyciągu

1.1.

w wersji papierowej dla klientów nieposiadających system bankowości internetowej

Stawka

0 zł
za wyciąg

1.2.

3.

w wersji papierowej dla klientów posiadających system bankowości internetowej

10 zł

W Tabeli 6 „Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów / rachunków bankowych” punkt 13. otrzymuje brzmienie:
Lp.

Tryb pobierania

Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda
debetowego lub zaległości z tytułu opłat za prowadzenie rachunku

13.

4.

Rodzaj usługi (czynność)

za monit

Stawka
30 zł

W Tabeli 6 „Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów / rachunków bankowych” dodaje punkt 13.1. w brzmieniu:
Lp.

13.1.

5.

Rodzaj usługi (czynność)

Tryb pobierania

Wysyłanie wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu powstania
niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tytułu opłat za prowadzenie
rachunku

za wezwanie

36.1.
36.2.

0 zł

W Tabeli 7 „Kredyty” punkt 36 otrzymuje brzmienie:

Lp.
36.

Stawka

Tryb
pobierania

Rodzaj usługi (czynność)

Stawka

Za analizę warunków ubezpieczeniowych tzw. „polisy obcej” – nie dotyczy polisy ubezpieczenia pojazdu
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wspólników
spółek cywilnych, osób prowadzących działalność rolniczą

0 zł
jednorazowo

dla pozostałych

50 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 01.01.2021 r.

Zarząd MBS Banku
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