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Dokument dotyczący opłat 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy  
w Myszkowie 
 

Nazwa rachunku: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych pn. „DARMOWE 
KONTO DO KREDYTU” 
 

Data: 19.08.2019 r. 
 
 

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat za inne rachunki. 

 

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, 
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć  
w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane w złotych przez Międzypowiatowy Bank 
Spółdzielczy w Myszkowie”. 

 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 
 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego opłata miesięczna          0,00 zł 
opłata roczna ogółem   0,00zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 
1) w systemie Elixir złożone: 
    a) w placówce Banku 
    b) w systemie bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 
2) w systemie SORBNET (dla kwot powyżej 1 mln złotych) złożone: 
    a) w placówce Banku 
    b) w systemie bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 
Polecenie przelewu wewnętrznego 
1) złożone w placówce Banku 
2) złożone w systemie bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 
Polecenie przelewu SEPA 
W trybie standardowym złożone w placówce Banku lub w systemie 
bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
W trybie standardowym – polecenie wypłaty, złożone w placówce 
Banku lub w systemie bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 
Polecenie zapłaty 
a) rejestracja 
b) aktualizacja lub odwołanie 
c) realizacja (od jednego tytułu) 
Zlecenie stałe 
1) złożone w placówce Banku 
   a) realizacja (od jednego tytułu) 
   b) realizacja dotycząca regulowania rat kapitałowo-odsetkowych 

„Kapitalnego Kredytu” 

 
 

0,99 zł 
0,00 zł 

 
16,00 zł 
30,00 zł 

 
0,99 zł 
0,00 zł 

 
 

15,00 zł 
 
 

0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 
 

3,50 zł 
3,50 zł 
3,50 zł 

 
 

2,50 zł 
 

0,00 zł 
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   c) za zmiany np.: kwoty, konta, itp. 
   d) odwołanie 
2) złożone w systemie bankowości elektronicznej [Systemie eBankNet] 

2,50 zł 
3,00 zł 
0,00 zł 

Karty i gotówka 

Wydanie karty płatniczej [karty debetowej] 
Obsługa karty debetowej [Opłata za posiadanie karty debetowej] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa karty kredytowej 
Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych [Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych 
w kraju / za granicą] 
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 BNP PARIBAS S.A. i sieci Planet Cash 
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 
Wypłata gotówki w placówce Banku 
Wpłata gotówki w placówce / wpłatomacie Banku 

0,00 zł 
opłata miesięczna – w 
przypadku spełnienia 
Warunku                       0,00 zł 
Warunek: zrealizowanie przez 
Klienta i rozliczenie przez 
Bank w danym miesiącu 
transakcji bezgotówkowych 
kartą na kwotę min. 400,00 zł 
opłata miesięczna – w 
przypadku nie spełnienia 
Warunku                       7,00 zł 
opłata roczna ogółem – w 
przypadku spełnienia 
Warunku                        0,00zł 
opłata roczna ogółem – w 
przypadku niespełnienia 
Warunku                      84,00zł 

usługa nie jest dostępna 
 
 
 

0,00 zł 
 
 
 
 

0,00 zł 
2,50% min. 4,00 zł 

2,00% min. 12,00 zł 
0,00 zł 
5,00 zł 

2,00% min. 12,00 zł 
5,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Kredyt w rachunku płatniczym [Kredyt odnawialny w rachunku 
oszczędnościowo rozliczeniowym] 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 
1) do 5.000 zł  
2) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 
3) powyżej 10.000 zł 
Prowizja za udzielenie / przyznanie limitu – od kwoty przyznanego limitu 
Prowizja za podwyższenie limitu – od kwoty podwyższenia  
Prowizja za przedłużenie (odnowienie) kredytu na następny okres – 
pobierana w dniu odnowienia kredytu 
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 
Wydanie odpisu umowy / umowy wraz z załącznikami 

 
 
 

20,00 zł 
60,00 zł 
80,00 zł 

2,00 % min. 30,00 zł 
2,00 % min. 30,00 zł 

prowizja w wysokości jak za 
udzielenie kredytu 

10,00 zł 
50,00 zł / 100,00 zł 
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Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia: 
a) o spłacie kredytu w roku bieżącym/latach poprzednich 
b) o wysokości zadłużenia i jego sytuacji na rachunkach 
c) inne zaświadczenia 
Wydanie opinii bankowej o Kliencie kredytowym 
Czynności windykacyjne: 
a) za każde wysłane upomnienie do Kredytobiorcy i Poręczyciela 
b) za każde wysłane ponowne upomnienie / wezwanie do 
    Kredytobiorcy i Poręczyciela 
c) za każde wysłane wezwanie / ostateczne wezwanie do  
    Kredytobiorcy i Poręczyciela 

20,00 zł za każdy rok 
 

30,00 zł / 50,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 

opłaty zgodne z aktualnym 
cennikiem Poczty Polskiej 

S.A. 

Inne usługi 

Usługa bankowości telefonicznej 
Usługa bankowości elektronicznej [System eBankNet] 
Użytkowanie Systemu eBankNet 
 
Opłata za ustalony samodzielnie przez Użytkownika login/Identyfikator 
Użytkownika 
Sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych 
Wysłanie wyciągu: 
a) po każdej zmianie salda 
b) raz w miesiącu 
   - listem zwykłym 
   - listem poleconym 
Sporządzenie historii rachunku płatniczego na wniosek Posiadacza 
rachunku 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
Wydanie zaświadczenia lub opinii o posiadanym rachunku płatniczym 
Powiadamianie SMS [Usługa SMSBankNet] 
Opłata za aktywację usługi 
Opłata za każdą wysłaną informację sms – miesięcznie zbiorczo za 
każdy sms 
 
 
Opłata za zmianę numeru telefonu w usłudze SMSBankNet 
Opłata za rezygnację z usługi SMSBankNet 

usługa nie jest dostępna 
 

opłata miesięczna         0,00 zł 
opłata roczna ogółem 0,00 zł  

10,00 zł 
 
 
 

6,00 zł 
 

0,00 zł 
7,00 zł 

15,00 zł za rok bieżący /  
20,00 zł za rok poprzedni 

 
50,00 zł 

 
0,00 zł 

pakiet 3 sztuk sms-ów 
miesięcznie                   0,00 zł 
kolejny sms                   1,00 zł 

1,00 zł 
3,00 zł 
3,00 zł 
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Glosariusz – słownik usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
i Finansów w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych  

z rachunkiem płatniczym 
 

USŁUGA DEFINICJA 

Kredyt w rachunku 
płatniczym 

Usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatnych: 
Umowa o kredyt, który kredytodawca udostępnia konsumentowi 
umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości 
przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
oszczędnościowo - rozliczeniowym konsumenta. 

Polecenie przelewu Usługa płatnicza polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, 
w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika 
jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego 
rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez 
płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia 
przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej. 

Polecenie przelewu 
SEPA 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika 
na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA). 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego dostawcę. 

Polecenie przelewu w 
walucie obcej 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u 
dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie 
innej niż złoty oraz euro. 

Polecenie zapłaty Usługa  płatnicza  polegająca  na obciążeniu określoną  kwotą  rachunku  
płatniczego  płatnika  na  skutek  transakcji  płatniczej zainicjowanej  
przez  odbiorcę,  dokonywanej  na  podstawie  zgody,  której  płatnik 
udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika. 

Powiadamianie SMS Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących 
rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS. 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą 
otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Sporządzenie 
zestawienia transakcji 
płatniczych 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci 
papierowej albo elektronicznej. 

Transgraniczna 
transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej 
do płatności 
bezgotówkowych 

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa 
członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 
wykorzystania karty. 

Transgraniczna 
transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej 
do płatności 
gotówkowych 

Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 
dostawcy. 

Wydanie karty płatniczej Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 
15a ustawy o usługach płatnych: 
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(karta płatnicza – karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub 
umożliwiającą złożenie zlecenia  płatniczego  za  pośrednictwem  
akceptanta  lub  agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta 
w celu otrzymania przez niego należnych  mu  środków,  w  tym  karta  
płatnicza  w  rozumieniu  art.  2  pkt  15 rozporządzenia (UE) 2015/751). 

Obsługa karty 
debetowej 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach płatnych, jeżeli kwota każdej 
transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika. 

Obsługa karty 
kredytowej 

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach płatnych, jeżeli kwota każdej 
transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit 
kredytowy. 

Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku 
płatniczym 

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 
płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub 
usługach świadczonych konsumentowi. 

Wypłata gotówki Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego 
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w 
placówce dostawcy. 

Wpłata gotówki Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy 
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w 
placówce dostawcy. 

Usługa bankowości 
telefonicznej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za 
pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów 
dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu 
karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 

Zlecenie stałe Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym 
przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 

 


