Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (dalej: Bank) wprowadza od 15 grudnia 2019 r. zmiany w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe
pobierane w złotych przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie” (dalej: Taryfa prowizji i opłat). Wprowadzone zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania stawek
opłat i prowizji do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do
niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Opłaty za przelewy transgraniczne w euro na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
zrównujemy do opłat za przelewy krajowe oraz zrównujemy opłaty za wypłaty gotówki w euro na terenie EOG jak za wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci w kraju. Dodatkowo
zmieniamy niektóre opłaty, doprecyzujemy nazwy przelewów zagranicznych i walutowych, definicje pojęć, tytuły opłat i prowizji oraz wprowadzamy zmiany porządkowe i redakcyjne.
Podstawą prawną wprowadzenia zmian jest Rozdział w Umowie mówiący o prowizjach i opłatach.
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat:
Zmiany w Taryfie prowizji i opłat:
Zapisy przed zmianą

Zapisy po zmianie

II RACHUNKI ROZLICZENIOWE:
3. Przelew z rachunku rozliczeniowego złożony w formie papierowej w Banku:
a) do innych banków: do kwoty 1.000 zł.
powyżej 1.000 zł.
b) do ZUS
c) do Urzędu Skarbowego
d) w systemie SORBNET: do kwoty 1 mln zł
powyżej kwoty 1 mln zł
e) do Banku.

3,00 zł/szt.
4,50 zł/szt.
7,50zł/szt.
2,50 zł/szt.
65,00 zł/szt.
50,00 zł/szt.
2,00 zł/szt.

-

-

-

-

IV RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE
(A’VISTA)
W ZŁOTYCH (otwierane do 30.04.2017r.) / RACHUNKI
TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH:
10. Przelew środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na
rachunek:
a) w Banku
b) do innego banku
IVA. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I
INNYCH
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:
5. Przelew złożony w formie papierowej w Banku na rachunek prowadzony:
5.1.- w Banku
5.2.- w innym banku

II RACHUNKI ROZLICZENIOWE / 4. Polecenie zapłaty / dodany punkt e):
e) blokada
II RACHUNKI ROZLICZENIOWE / dodany punkt 27:
27. Usługa Płatności Masowych
IV RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W
ZŁOTYCH (otwierane do 30.04.2017r.) / RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH:
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

6. Wyciąg z rachunku bankowego:
6.1. odbierany w Banku
bez opłat
6.2. wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju:
a) raz w miesiącu,
2,50 zł
b) częściej niż raz w miesiącu - za przesyłkę
5,00 zł
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 10 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami
Rozdziału VII.
-

V RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY DLA OSÓB
FIZYCZNYCH (ROR):
5. Przelew (Polecenie przelewu) z rachunku płatniczego złożony w formie
papierowej w placówce Banku:
- zwykły (Elixir)

II RACHUNKI ROZLICZENIOWE:
3. Przelew z rachunku rozliczeniowego złożony w formie papierowej w Banku:
a) do innego banku (ELIXIR)
b) do ZUS
c) do Urzędu Skarbowego
d) w systemie SORBNET
e) do Banku (wewnętrzny)

-

2,50 zł/szt.

10. Przelew środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek:
a) w Banku (wewnętrzny)
b) do innego banku (ELIXIR)
IVA. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB
FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:
5. Przelew (Polecenie przelewu) z rachunku płatniczego złożony w formie
papierowej w placówce Banku:
5.1. do innego bank (ELIXIR)
5.2. w systemie SORBNET
5.3. do Banku (wewnętrzny)

5,00 zł/szt.
7,50 zł/szt.
2,50 zł/szt.
65,00 zł/szt.
2,50 zł/szt.

3,50 zł/szt.
opłata ustalana indywidualnie

bez opłat
5,00 zł

5,00 zł/szt.
30,00 zł/szt.
2,50 zł/szt.

6. Wyciąg z rachunku bankowego:
6.1. odbierany w Banku
bez opłat
6.2. wysyłany przez Bank pocztą (listem zwykłym) na terenie kraju:
a)
raz w miesiącu,
bez opłat
b)
częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę
5,00 zł
Inne czynności lub usługi niewymienione w punkcie od 1 do 10 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami Rozdziału V,
VII, IX, X.
V RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
(ROR) / 4. Polecenie zapłaty / dodany punkt e):
e) blokada
3,50 zł/szt.
V RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
(ROR):
5. Przelew (Polecenie przelewu) z rachunku płatniczego złożony w formie
papierowej w placówce Banku:
- do innego banku (ELIXIR)
5,00 zł /szt.
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- Sorbnet
V j – Podstawowy Rachunek Płatniczy w złotych pn. “KONTO
PRZYJAZNE”:
3.2.4 Dyspozycja realizacji polecenia przelewu SEPA w trybie standardowym

3.2.5 Dyspozycja polecenie przelewu w walucie obcej (polecenie wypłaty) w
trybie standardowym
4.4. Wypłata gotówki, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych: *
4.4.1 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Banku, banków
spółdzielczych należących do Zrzeszeń: Banku BPS S.A., SGB S.A. oraz
bankomatach BGŻ BNP PARIBAS S.A. i sieci Planet Cash (Lista bankomatów
dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
4.4.2.2 Realizacja 6-go i kolejnych wypłat w miesiącu
4.4.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju:

VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INDYWIDUALNI / VI a KARTA
PŁATNICZA VISA Classic Debetowa, VISA payWave, MasterCard
Paypass:
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty (obsługa karty debetowej) – od
każdej karty wydanej do rachunku
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od
złożenia wniosku o kartę
8. Wypłata gotówki, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych:
a) we wskazanych bankomatach Banku, banków spółdzielczych należących do
Zrzeszeń: Banku BPS S.A., SGB S.A. oraz bankomatach BGŻ BNP
PARIBAS S.A. i sieci Planet Cash(Lista bankomatów dostępna w placówkach
i na stronie internetowej Banku)
b) w pozostałych bankomatach w kraju
c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
e) w kasie innego banku w kraju
f) w kasie innego banku za granicą
g) w placówkach Poczty Polskiej
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INDYWIDUALNI / VI “c” KARTA
PŁATNICZA w EURO Visa EURO:
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty
6. Transakcje gotówkowe (Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych):
a) we wskazanych bankomatach Banku, banków spółdzielczych należących do
Zrzeszeń: Banku BPS S.A., SGB S.A. oraz bankomatach BGŻ BNP PARIBAS
S.A. i sieci Planet Cash
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą,

16,00 zł/szt.

15 zł/szt.

0,30% od kwoty
min. 30zł max 300zł

- w systemie SORBNET
- do Banku (wewnętrzny)
V j – Podstawowy Rachunek Płatniczy w złotych pn. “KONTO PRZYJAZNE”:
3.2.4 Dyspozycja realizacji polecenia przelewu SEPA w trybie standardowym:
a) złożona w placówce Banku:
aa) do banku krajowego
ab) do banku zagranicznego
b) złożona w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
ba) do banku krajowego
bb) do banku zagranicznego
3.2.5 Dyspozycja polecenie przelewu w walucie obcej / polecenie wypłaty w trybie
standardowym

30,00 zł /szt.
2,50 zł /szt.

15,00 zł/szt.
2,50 zł/szt.
15,00 zł/szt.
1,00 zł/szt.
0,30% od kwoty
min. 40zł max 400zł

4.4. Wypłata gotówki:
bez opłat
2,50% min. 4 zł

2,00 zł

bez opłat
2,50% / min. 4zł
2,00% / min. 12zł
bez opłat
5,00 zł
2,00% / min. 12zł
5,00 zł

5 EUR
1 EUR

bez opłat

3,00% / min. 1,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR

4.4.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
4.4.2 w innych bankomatach w kraju:
4.4.2.2 Realizacja 6-go i kolejnych wypłat w miesiącu
Dodany punkt 4.5. i 4.6.:
4.5. zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
EUR
4.6. zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
obcej, innej niż EUR
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INDYWIDUALNI / VI a KARTA PŁATNICZA w
złotych VISA Classic Debetowa, VISA payWave, MasterCard PayPass:
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty (obsługa karty debetowej) – od każdej karty
wydanej do rachunku
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia
wniosku o kartę
8. Wypłata gotówki:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
obcej, innej niż EUR, oraz poza EOG
e) w punkach akceptujących kartę w kraju
f) w punkach akceptujących kartę za granicą
g) w placówkach Poczty Polskiej
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INDYWIDUALNI / VI “c” KARTA PŁATNICZA w
EURO Visa EURO:
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty
6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
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bez opłat

3,00% min. 6,00 zł
3,00% min. 6,00 zł*
3,00% min. 10,00 zł*

3,50 zł

bez opłat
3,00% / min. 6zł
3,00% / min. 6zł
3,00% / min. 10zł
3,00% / min. 10zł
3,00% / min. 10zł
3,00% / min. 10zł

25,00 zł
5,00 zł
bez opłat
3,00% / min. 7 zł
3,00% / min. 7 zł

d) w punktach akceptujących kartę w kraju,
e) w punktach akceptujących kartę za granicą,
f) w placówkach Poczty Polskiej

3,00% / min. 2,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / VI a KARTA
PŁATNICZA w złotych VISA Business Debetowa, MasterCard Business
PayPass:
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od
złożenia wniosku o kartę

2,5 EUR

3,00 zł

6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Banku, banków spółdzielczych należących do
Zrzeszeń: Banku BPS S.A., SGB S.A. oraz bankomatach BGŻ BNP PARIBAS
S.A. i sieci Planet Cash
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą,
d) w punktach akceptujących kartę w kraju przy pomocy
terminali
elektronicznych POS,
e) w punktach akceptujących kartę za granicą przy pomocy terminali
elektronicznych POS,
f) w placówkach Poczty Polskiej przy pomocy terminali elektronicznych POS

bez opłat

2,50% / min. 4 zł
2,00% / min. 12 zł
5zł
2,00% / min. 12 zł
5 zł

VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / VI b KARTA
PŁATNICZA w EURO Visa Business EURO:
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty
6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Banku, banków spółdzielczych należących do
Zrzeszeń: Banku BPS S.A., SGB S.A. oraz bankomatach BGŻ BNP PARIBAS
S.A. i sieci Planet Cash
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą,
d) w punktach akceptujących kartę w kraju,
e) w punktach akceptujących kartę za granicą,
f) w placówkach Poczty Polskiej

5 EUR
1,5 EUR
bez opłat

3,00% / min. 1,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR
3,00% / min. 2,5 EUR

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

-

IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK
BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH:
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
6.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym
-

2,5 EUR

-

bez opłat
4,00 zł
-

płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
obcej, innej niż EUR, oraz poza EOG
e) w punktach akceptujących kartę w kraju,
f) w punktach akceptujących kartę za granicą,
g) w placówkach Poczty Polskiej.
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / VI a KARTA PŁATNICZA w
złotych VISA Business Debetowa, MasterCard Business PayPass:
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca od złożenia
wniosku o kartę
6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
obcej, innej niż EUR, oraz poza EOG
e) w punktach akceptujących kartę w kraju
f) w punktach akceptujących kartę za granicą
g) w placówkach Poczty Polskiej.
Dodany punkt 16:
16. Usługa Cash back / Płać kartą i wypłacaj
VI KARTY PŁATNICZE / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / VI b KARTA PŁATNICZA w
EURO Visa Business EURO:
3. Wydanie duplikatu karty
4. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty
6. Transakcje gotówkowe:
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku)
b) w innych bankomatach w kraju,
c) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
EUR
d) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie
obcej, innej niż EUR, oraz poza EOG
e) w punktach akceptujących kartę w kraju,
f) w punktach akceptujących kartę za granicą,
g) w placówkach Poczty Polskiej.
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Dodany w rozdziale VII INNE USŁUGI BANKOWE punkt 16 i 17:
16. Dojazd pracownika Banku do Posiadacza rachunku, na jego wniosek w celu
wykonania czynności związanej z rachunkiem (np. złożeniem wniosku o kartę, udzielenie
pełnomocnictwa, itp.).
17. Opłata za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
przez właściwą Gminę, w przypadku niepowiadomienia Banku przez Posiadacza
rachunku o zmianie danych osobowych i adresowych ujawnionych w Umowie.
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK BIEŻĄCY I
POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH:
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
6.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym
Dodany na końcu rozdziału IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI /
RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH zapis:

3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
12 zł

3,50 zł

bez opłat
3,00% / min. 6 zł
3,00% / min. 6 zł
3,00% / min. 10 zł
3,00% / min. 10 zł
3,00% / min. 10 zł
3,00% / min. 10 zł
3,00 zł

25,00 zł
7,00 zł
bez opłat
3,00% / min. 7 zł
3,00% / min. 7 zł
3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
3,00% / min. 12 zł
12 zł

50,00 zł
opłata wg kosztów rzeczywistych
(31 zł)
+ opłata za list wg aktualnego
cennika Poczty Polskiej S.A.

2,00 zł
5,00 zł

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-9 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami Rozdziału II, VII i X.
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IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK
LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH:
3.2. złotowy prowadzony w innym banku:
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / PRZEKAZY W
OBROCIE DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w
walucie obcej):
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z
banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
1.1. Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
1.2. Przelewy SEPA
1.3. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”

5,00 zł
15,00 zł
0,10 % min. 20 zł max 100 zł

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu

0,20 % min. 25 zł max 100 zł

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie
standardowym:
4.1. Przelewy SEPA
4.2. Polecenia wypłaty
Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków
pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
5.1. W EUR, USD i GBP w trybie expressowym
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od
poleceń wypłaty:
Uwaga: do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych
walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące
w danym dniu roboczym.
8.1. Przy kwotach do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym (dla
klientów realizujących polecenia wypłaty gotówkowo)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym

IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INDYWIDUALNI / RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUCIE
WYMIENIALNEJ:
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
6.2. złotowy w innym banku krajowym
7. Wyciąg z rachunku bankowego:
7.1. odbierany w Banku
7.2. wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym na terenie kraju:
- raz w miesiącu,
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę

4,00 zł

IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK LOKATY
TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH:
3.2. złotowy prowadzony w innym banku:
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / PRZEKAZY W OBROCIE
DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej):
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych:
1.1. z banku krajowego (w tym SEPA)
1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w
walucie Euro (w tym SEPA)
1.3. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w
walucie innej niż EUR
1.4. z banku zagranicznego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej
kwoty).

15,00 zł
0,30 % min. 30 zł max 300 zł

150,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

bez opłat
3,00 zł
bez opłat
4,00 zł
6,00 zł

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:
4.1. Polecenie przelewu SEPA:
1) złożone w placówce Banku:
a) do banku krajowego
b) do banku zagranicznego
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
a) do banku krajowego
b) do banku zagranicznego
Dodany punkt 4.2. i 4.3.:
4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / Polecenie
wypłaty:
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)
1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
4.3. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG):
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)
1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet

5,00 zł

15,00 zł
bez opłat
0,10 % min. 20 zł max 100 zł
0,10 % min. 20 zł max 100 zł
0,20 % min. 25 zł max 100 zł

15,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
0,50 zł

30 % min. 40 zł max 400 zł
30 % min. 40 zł max 400 zł

65,00 zł
40,00 zł

5.1. W EUR, USD, PLN i GBP w trybie expressowym

150,00 zł

8.1. Przy kwotach do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

90,00 zł

10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży przekazów w
obrocie dewizowym
Dodany punkt 12:
12. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie
niż waluta rachunku, dotyczy zarówno skupu jak i sprzedaży przekazów w obrocie
dewizowym)
IX
OBRÓT
DEWIZOWY
/
KLIENCI
INDYWIDUALNI
/
RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUCIE WYMIENIALNEJ:
6. Realizacja przelewu na rachunek:
6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku
6.2. złotowy w innym banku krajowym

40,00 zł

7. Wyciąg z rachunku bankowego:
7.1. odbierany w Banku
7.2. Wysłanie wyciągu:
a) po każdej zmianie salda
b) raz w miesiącu:
- listem zwykłym
- listem poleconym
Dodany na końcu tego rozdziału zapis:
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15,00 zł

2,50 zł
5,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
7,00 zł

IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INDYWIDUALNI / RACHUNEK
TERMINOWEJ
LOKATY
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
W
WALUTACH
WYMIENIALNYCH:
3. Realizacja przelewu na rachunek:
3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
3.2. złotowy w innym banku krajowym,
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INDYWIDUALNI / PRZEKAZY W
OBROCIE DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w
walucie obcej):
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z
banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
1.1. Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR
1.2. Przelewy SEPA
1.3. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
Uwaga: Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA
4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie
standardowym:
4.1. Przelewy SEPA.
4.2. Polecenia wypłaty
Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków
pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”
5.1. W EUR, USD i GBP w trybie expressowym
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od
poleceń wypłaty:
Uwaga: do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych
walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące
w danym dniu roboczym.
8.1. Przy kwotach do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
8.2. Przy kwotach powyżej 5.000 EUR do 50.000 EUR włącznie lub ich
równowartości w innej walucie wymienialnej
8.3. Przy kwotach powyżej 50.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym (dla
klientów realizujących polecenia wypłaty gotówkowo)
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży
przekazów w obrocie dewizowym

Za inne czynności lub usługi niewymienione w pkt 1-9 Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z zapisami Rozdziału V, VII i X.
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INDYWIDUALNI / RACHUNEK TERMINOWEJ
LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUCIE WYMIENIALNEJ:
bez opłat
3,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,10 % min. 20 zł max 100 zł
0,20 % min. 25 zł max 100 zł

3. Realizacja przelewu na rachunek:
3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku,
3.2. złotowy w innym banku krajowym,
IX OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INDYWIDUALNI / PRZEKAZY W OBROCIE
DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej):
1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków
krajowych i zagranicznych:
1.1. z banku krajowego (w tym SEPA)
1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w
walucie EUR (w tym SEPA)
1.3. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w
walucie innej niż EUR
1.4. z banku zagranicznego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej
kwoty).

15,00 zł
0,30 % min. 30 zł max 300 zł

150,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
40,00 zł

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym:
4.1. Polecenie przelewu SEPA:
1) złożone w placówce Banku:
a) do banku krajowego
b) do banku zagranicznego
ba) dla rachunku pn. „Darmowe Konto” i „Darmowe konto do kredytu”
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet:
a) do banku krajowego
b) do banku zagranicznego
ba) dla rachunku pn. „Świadczenie stałe – wygoda i komfort”, „Rachunek
OSP”, „Darmowe Konto”, „Darmowe konto do kredytu” i „Atrakcyjne
konto”
bb) dla rachunku pn. „Portfel”
Dodany punkt 4.2. i 4.3.:
4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / Polecenie
wypłaty:
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)
1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
4.3. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG):
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)
1) złożone w placówce Banku
2) złożone w bankowości elektronicznej – Systemie eBankNet
5.1. W EUR, USD, PLN i GBP w trybie expressowym
6. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym,
wykonane na zlecenie klienta
8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od przekazów w
obrocie dewizowym:
Uwaga: do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach
wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu
roboczym.
8.1. Przy kwotach do 5.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej
8.2. Przy kwotach powyżej 5.000 EUR do 50.000 EUR włącznie lub ich równowartości w
innej walucie wymienialnej
8.3. Przy kwotach powyżej 50.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie
wymienialnej
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bez opłat
5,00 zł

15,00 zł
bez opłat
0,10 % min. 20 zł max 100 zł
0,10 % min. 20 zł max 100 zł
0,20 % min. 25 zł max 100 zł

15,00 zł
5,00 zł
0,99 zł
15,00 zł
1,00 zł
bez opłat
0,50 zł

30 % min. 40 zł max 400 zł
30 % min. 40 zł max 400 zł

30,00 zł
30,00 zł
150,00 zł
100,00 zł + koszty banków
trzecich

90,00 zł
100,00 zł
120,00 zł

10. Wpłata kasowa waluty na realizację przekazów w obrocie dewizowym
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej przy sprzedaży przekazów w
obrocie dewizowym
Dodany punkt 11, 12 i 13:
11. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego, dotyczy
skupu przekazów dewizowych
12. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie
niż waluta rachunku, dotyczy zarówno skupu jak i sprzedaży przekazów w obrocie
dewizowym)
13. Reklamacja
X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) /
Klienci instytucjonalni / X a BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - System
eBankNet / System eCorpoNet:
2. Opłata za przelew z rachunku rozliczeniowego w ramach Systemu
eBankNet lub
Systemu eCorpoNet:
a) zwykły / ZUS / US
b) SORBNET: do kwoty 1 mln zł
powyżej kwoty 1 mln zł
c) zagraniczny
X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) /
Klienci indywidualni / X a Usługa bankowości elektronicznej –
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - System eBankNet:
2. Opłata za przelew z rachunku bankowego w ramach Systemu eBankNet:
a) zwykły / ZUS / US
b) SORBNET
c) zagraniczny

0,50 zł od przelewu
40,00 zł od przelewu
30,00 zł od przelewu
zgodnie z Rozdziałem „Przekazy
w obrocie dewizowym”

1,00 zł od przelewu
30,00 zł od przelewu
zgodnie z Rozdziałem „Przekazy
w obrocie dewizowym”

X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) / Klienci
instytucjonalni / X a BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - System eBankNet / System
eCorpoNet:
2. Opłata za przelew z rachunku rozliczeniowego w ramach Systemu eBankNet lub
Systemu eCorpoNet:
a) do innego banku (ELIXIR) / ZUS / US
b) w systemie SORBNET
c) zagraniczny
d) do Banku (wewnętrzny)
X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) / Klienci
indywidualni / X a Usługa bankowości elektronicznej – BANKOWOŚĆ
INTERNETOWA - System eBankNet:
2. Opłata za przelew z rachunku bankowego w ramach Systemu eBankNet:
a) do innego banku (ELIXIR) / ZUS / US
b) w systemie SORBNET
c) zagraniczny
d) do Banku (wewnętrzny)

40,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
100,00 zł + koszty banków
trzecich

0,50 zł od przelewu
40,00 zł od przelewu
zgodnie z Rozdziałem „Przekazy
w obrocie dewizowym”
0,50 zł od przelewu

1,00 zł od przelewu
30,00 zł od przelewu
zgodnie z Rozdziałem „Przekazy
w obrocie dewizowym”
1,00 zł od przelewu

Jednolity tekst Taryfy prowizji i opłat dostępny jest na stronie Banku www.bsmyszkow.pl, oraz w placówkach Banku.
Jeśli akceptują Państwo powyższe zmiany, nie muszą Państwo o tym informować Banku.
Jeśli jednak powyższe zmiany nie spotkają się z Państwa akceptacją, mają Państwo prawo zgodnie z § 93 ust. 10 Regulaminu przed proponowaną datą wejścia w życie zmian:
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bądź
2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkować będzie jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w placówkach Banku lub pod numerem telefonu 34/313-78-00 (czynnym w dni robocze od 8.00 do 16.00; koszt połączenia zgodny ze
stawką operatora).
Zarząd Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie
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