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Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (dalej: Bank) wprowadza od 01 kwietnia 2021 r. zmiany w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe 

pobierane w złotych  przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie” (dalej: Taryfa prowizji i opłat). 
 

Podstawą prawną wprowadzenia zmian są zapisy Umowy i Regulaminów dotyczące zasad zmiany „Taryfy prowizji i opłat”. 
 

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: 
2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie): 

    a) bieżącego* 

    b) pomocniczego 

- prowizja jest pobierana jeżeli wystąpiły obroty na rachunku w danym miesiącu 

* dla Klientów otwierających rachunek rozliczeniowy bieżący przez 3 miesiące 

prowadzenie rachunku - bez opłat (począwszy od miesiąca w którym otwarto 

rachunek) 

 

30,00 zł 

20,00 zł 

 

II RACHUNKI ROZLICZENIOWE: 
2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie): 

    1) przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni: 

        a) bieżącego* 

        b) pomocniczego 

    2) przedsiębiorcy indywidualni i pozostali: 

        a) bieżącego* 

        b) pomocniczego 

* dla Klientów otwierających rachunek rozliczeniowy bieżący przez 3 miesiące prowadzenie 

rachunku - bez opłat (począwszy od miesiąca w którym otwarto rachunek) 

 

 

50,00 zł 

20,00 zł 

 

30,00 zł 

20,00 zł 

4. Polecenia zapłaty: 

   a) rejestracja 

   b) aktualizacja lub odwołanie 

   c) realizacja (od jednego tytułu) 

   d) blokada 

 

3,50 zł/szt. 

3,50 zł/szt. 

3,50 zł/szt. 

3,50 zł/szt. 

4. Polecenia zapłaty: 

   a) rejestracja 

   b) aktualizacja lub odwołanie 

   c) realizacja (od jednego tytułu) 

   d) blokada 

 

5,00 zł/szt. 

5,00 zł/szt. 

5,00 zł/szt. 

5,00 zł/szt. 

5. Stałe zlecenie z rachunku rozliczeniowego złożone w Banku: 

    - realizacja (od jednego tytułu) 

    - za zmiany np.: kwoty, konta, itp. 

    - odwołanie 

                      

2,50 zł 

2,50 zł 

2,50 zł 

5. Stałe zlecenie z rachunku rozliczeniowego złożone w Banku: 

    - realizacja (od jednego tytułu) 

    - za zmiany np.: kwoty, konta, itp. 

    - odwołanie 

                      

5,00 zł/szt. 

5,00 zł/szt. 

5,00 zł/szt. 

24. Wpłata gotówkowa na rachunek w Banku w złotych dokonana: 

       a) w kasie Banku 

       b) we wpłatomatach Banku 

 

0,05% (od kwoty) min. 7zł 

bez opłat 

24. Wpłata gotówkowa na rachunek w Banku w złotych dokonana: 

       1) w kasie Banku 

       2) we wpłatomatach: 

           a) Banku i Grupy BPS 

           b) Planet Cash i Euronet 

 

0,10% (od kwoty) min. 8zł  

 

0,05% (od kwoty) min. 2zł 

0,40% (od kwoty) 

25. Wypłata gotówkowa z rachunku w Banku w złotych dokonana: 

  1) w kasie Banku: 

    a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym dniu; 

    b) awizowana; 

    c) nieawizowana, powyżej kwoty maksymalnej jednorazowej wypłaty gotówkowej 

       w placówce Banku, 

  2) w bankomatach Banku 

 

 

 

0,05% min. 7,00zł 

0,07% min. 7,00zł   

   

0,15% min. 50,00zł 

zgodnie z rozdziałem  

VI Karty płatnicze /  

Klienci instytucjonalni 

25. Wypłata gotówkowa z rachunku w Banku w złotych dokonana: 

  1) w kasie Banku: 

    a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym dniu; 

    b) awizowana; 

    c) nieawizowana, powyżej kwoty maksymalnej jednorazowej wypłaty gotówkowej 

       w placówce Banku, 

  2) w bankomatach Banku 

 

 

 

0,10% (od kwoty) min. 8zł  

0,12% (od kwoty) min. 8zł  

 

0,15% (od kwoty) min. 50zł 

zgodnie z rozdziałem  

VI Karty płatnicze /  

Klienci instytucjonalni 

III KREDYTY / KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH / 

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 

1.  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego / wniosku o 

     przedłużenie / podwyższenie kwoty kredytu –  pobierana jednorazowo od kwoty 

     kredytu / kwoty podwyższenia:   

    1) od posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących w Banku: 

     -  do 50.000 zł  

     -  powyżej 50.000 zł do 100.000 zł 

     -  powyżej 100.000 zł     

    2) od Klientów nie posiadających rachunku rozliczeniowego bieżącego w Banku: 

     -   do 50.000 zł  

     -   powyżej 50.000 zł do 100.000 zł  

     -   powyżej 100.000 zł 

Uwaga: 

opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia 

wniosku lub pobierana w dniu podpisania umowy kredytowej i nie podlega zwrotowi w 

razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. Opłata 

przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 

 

 

 

 

   

 

100,00 zł 

120,00 zł 

0,10% min. 200,00 zł 

 

150,00 zł 

 250,00 zł 

0,12% min. 350,00 zł 

III KREDYTY / KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH / Kredyty na 

działalność gospodarczą i rolniczą: 

1.  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego / wniosku o 

     przedłużenie / podwyższenie kwoty kredytu –  pobierana jednorazowo od kwoty 

     kredytu / kwoty podwyższenia:   

    1) od posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących w Banku: 

     -  do 50.000 zł  

     -  powyżej 50.000 zł do 100.000 zł 

     -  powyżej 100.000 zł     

    2) od Klientów nie posiadających rachunku rozliczeniowego bieżącego w Banku: 

     -   do 50.000 zł  

     -   powyżej 50.000 zł do 100.000 zł  

     -   powyżej 100.000 zł 

Uwaga: 

opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie 

podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. 

Opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 

 

 

 

 

   

 

100,00 zł 

150,00 zł 

0,10% min. 200,00 zł 

 

200,00 zł 

 300,00 zł 

0,12% min. 400,00 zł 
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2. Prowizja z tytułu udzielenia / przedłużenia (odnowienia) / podwyższenia kwoty 

    kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia: 

     - do 10.000 zł 

     - powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 

     - powyżej 50.000 zł, 

     - za przedłużenie kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym PLUS na 

     następny okres – pobierana jednorazowo w dniu przedłużenia kredytu. 

 

 

2,50 % - 4,00 %   

2,00 % - 3,00 % 

1,50 % - 2,50 % 

1,50 % 

2. Prowizja z tytułu udzielenia / przedłużenia (odnowienia) / podwyższenia kwoty 

    kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia: 

     - do 100.000 zł 

     - powyżej 100.000 zł, 

     - za przedłużenie kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym PLUS na 

     następny okres – pobierana jednorazowo w dniu przedłużenia kredytu. 

 

 

2,00 % - 3,00 % 

1,50 % - 2,50 % 

1,50 % 

4. Prowizja za wypłatę transzy kredytu: 

      - zgodnie z ustalonym w umowie kredytowej terminarzem 

      - po za ustalonym w umowie kredytowej terminarzem. 

 

  50,00 zł 

100,00 zł 

- - 

III KREDYTY / Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rodzajów 

kredytów: 

Wydanie promesy: 

    1) kredytowej, 

    2) zwolnienia zabezpieczenia 

 

 

 

2% min. 400zł max 3.000zł 

50 zł 

III KREDYTY / Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rodzajów kredytów: 

Wydanie promesy: 

    1) kredytowej, 

    2) zwolnienia zabezpieczenia 

 

 

2% min. 400zł max 3.000zł 

200 zł 

Sporządzenie na wniosek Klienta oceny zdolności kredytowej 400zł - 800zł 

w zależności od pracochłonności 

Sporządzenie na wniosek Klienta oceny zdolności kredytowej 1.000,00 zł 

Za złożenie przez Bank do sądu wieczysto księgowego wniosku o wpis hipoteki (za 

Klienta) 

100 zł Za sporządzenie wniosku o ustanowienie hipoteki 20 zł 

Za złożenie przez Bank do Urzędu Skarbowego deklaracji w sprawie podatku od 

czynności cywilnoprawnych - deklaracja PCC-3 (za Klienta) 

100 zł Za sporządzenie deklaracji PCC 20 zł 

- - Sporządzenie umowy przelewu wierzytelności tytułem zabezpieczenia wierzytelności bankowej 30 zł 

- - Sporządzenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w innym banku 100 zł 

Prowizje związane ze zmianą warunków umowy kredytowej, 

      dokonywane na wniosek Klienta: 

    a) za zmianę harmonogramu spłaty kredytu / prolongata – pobierana jednorazowo 

od kwoty podlegającej ponownemu rozterminowaniu 

    b) zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu: 

        - do kwoty zadłużenia 50.000 zł, 

        - powyżej kwoty 50.000 zł do 200.000 zł, 

        - powyżej 200.000 zł, 

      c) konwersja kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty zadłużenia, 

      d) inne zmiany. 

 

 

3%  min. 50zł 

max. 1.000zł 

 

200 zł 

500 zł 

1.000 zł 

1%  min. 500 zł 

500 zł 

Prowizje związane ze zmianą warunków umowy kredytowej, 

      dokonywane na wniosek Klienta: 

    a) za zmianę harmonogramu spłaty kredytu / prolongata – pobierana jednorazowo od kwoty 

podlegającej ponownemu rozterminowaniu 

    b) zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu: 

        - do kwoty zadłużenia 50.000 zł, 

        - powyżej kwoty 50.000 zł do 200.000 zł, 

        - powyżej 200.000 zł, 

      c) konwersja kredytu – pobierana jednorazowo od kwoty zadłużenia, 

      d) inne zmiany – w zależności od pracochłonności 

 

 

3%  min. 50zł 

max. 1.000zł 

 

200 zł 

500 zł 

1.000 zł 

1%  min. 500 zł 

500 zł - 1.000 zł 

- - Sporządzenie aneksu do umowy kredytu 100 zł – 500 zł 

- - Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu (za gotowość finansową) – pobierana miesięcznie od 

różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym 

0,08 % 

(od kwoty postawionych środków do 

dyspozycji za okres do dnia 

wykorzystania środków) 

Spłata całości lub części kredytu przed terminem   bez opłat Spłata całości lub części kredytu przed terminem  - (nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu 

w rachunku) 

1 %  

(od wartości kapitału spłacanego w 

części lub całości powyżej 30 dni od 

umownego terminu spłaty) 

- - Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej Dłużnika – opłata naliczana jest na 

koniec września każdego roku kalendarzowego od kwoty zaangażowania kredytowego z 

wyłączeniem kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR oraz kredytów odnawialnych w 

rachunku rozliczeniowym. Opłata pobierana do 15-go października, nie później jednak niż w dniu 

spłaty kredytu. 

od zaangażowania: 1) do 100.000 zł – 

opłata 100 zł 

2) powyżej 100.000 zł do 500.000zł 

– opłata 300 zł  

3) powyżej 500.000 zł - opłata 500 zł 

Przeprowadzenie kontroli stanu zabezpieczeń zwrotności kredytu 200 zł Przeprowadzenie kontroli: 

      a) stanu przedmiotu zabezpieczenia kredytu 

      b) inwestycji 

 

 200 zł 

200 zł 

Za kontrolę inwestycji związaną z konsorcjum bankowym 0,1 % - 0,5 % - - 

Inne nie wymienione wyżej czynności  - w zależności od pracochłonności 100 zł - 1.000 zł Inne opłaty i prowizje - w zależności od pracochłonności 100 zł - 3.000 zł 

VII  INNE  USŁUGI  BANKOWE: 

2. Za przeliczanie i zamianę banknotów, bilonu na inne nominały (powyżej 20 szt.) 

 

0,5% min. 2,00 zł 

VII  INNE  USŁUGI  BANKOWE: 

2. Za przeliczanie i zamianę banknotów, bilonu na inne nominały (powyżej 20 szt.) 

 

0,5% min. 10,00 zł 

VIII  OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK 

BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH: 

4.  Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w 

złotych: 

a) w kasie Banku 

 

 

 

 

 

 

0,20% od kwoty wpłaty, min. 7 zł 

max. 1000 zł 

VIII  OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / RACHUNEK BIEŻĄCY I 

POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH: 

4.  Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: 

a) w kasie Banku 

 

 

 

 

0,20% od kwoty wpłaty, min. 10 zł 

max. 1000 zł 
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5.  Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana (w walucie obcej lub w 

złotych) w kasie Banku: 

a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym dniu; 

 

 

0,13% od kwoty wypłaty, min. 7 zł 

max. 1000 zł 

5.  Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana (w walucie obcej lub w złotych) w 

kasie Banku: 

a) do kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej w placówce Banku w danym dniu; 

 

 

0,13% od kwoty wypłaty, min. 10 zł 

max. 1000 zł 

6.1.  walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2,00 zł 6.1.  walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2,50 zł 

VIII  OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / PRZEKAZY W 

OBROCIE DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w 

walucie obcej): 

1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

w walucie Euro (w tym SEPA) 

 
 
 

bez opłat 

 

VIII  OBRÓT DEWIZOWY / KLIENCI INSTYTUCJONALNI / PRZEKAZY W 

OBROCIE DEWIZOWYM (przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej): 

1.2. z banku zagranicznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w walucie 

Euro (w tym SEPA z EOG) 

 
 
 

bez opłat 

 

4.1. Polecenie przelewu SEPA:  4.1. Polecenie przelewu SEPA (w ramach z EOG):  

4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / Polecenie 

wypłaty: 

 

 4.2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) / Polecenie wypłaty 

(SEPA z poza EOG): 

 

 

X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) / 

Klienci instytucjonalni / X a BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – System 

eBankNet / System eCorpoNet: 

- 

 

 

 

- 

X BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA (Usługa bankowości elektronicznej) / Klienci 

instytucjonalni / X a BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – System eBankNet / System 

eCorpoNet: 

5. Opłata za odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej Systemu eBankNet / Systemu 

eCorpoNet 

 

 

 

5,00 zł 

 

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 zapisami 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 


