
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych 
w mBanku w Polsce dla firm 
 
 
 
W części VIII. Kredyt zabezpieczony dla firm 

 

o Zmiany zapisów: 

Dotychczasowe zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Opłata za sporządzenie Aneksu 50,00 zł – 250,00 zł 

9. Opłata za restrukturyzację Umowy 50,00 zł – 150,00 zł 

 

Wprowadzone zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Opłata za sporządzenie Aneksu 
0,20% od kwoty pozostałej 
do spłaty, min. 200,00 zł 

9. Opłata za restrukturyzację Umowy 500,00 zł 

 

o Dodania zapisów: 

Wprowadzone zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

16. Przejęcie długu 100,00 zł – 500,00 zł 

17. Za przelwautowanie kredytu na wniosek Klienta: 
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia 
umowy), 
 
- za kolejne 

 
0,00 zł 

0,50% kwoty kredytu po 
przewalutowaniu, min. 50,00 

zł 
 
 
Wprowadzenia nowego produktu – części IX. Kredyt obrotowy z gwarancją de 
minimis Banku Gospodarstwa Krajowego 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku 0,00 zł 

2a). Za udzielenie kredytu bez Ubezpieczenia Spłaty Rat 
Kredytu Krótkoterminowego dla Firm 

Od 2,00% do 5,00% kwoty 
kredytu 

2b). Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat 
Kredytu Krótkoterminowego dla Firm  

Od 1,00% do 5,00% kwoty 
kredytu 

3a). Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu  
0,25% od kwoty 

wcześniejszej spłaty, min. 
100,00 zł 

3b). Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z 
Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla 
Firm  

0,00 zł 



4. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu 
0,25% od kwoty 

wcześniejszej spłaty, min. 
100,00 zł 

5. Za aneks do Umowy 
0,20% od kwoty pozostałej 
do spłaty, min. 200,00 zł 

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej 
Max. 2,00% od kwoty 
kredytu, min. 100,00 zł 

7. Za Ubezpieczenie spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego 
dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub 
nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w 
dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 

0,15% x liczba miesięcy 
kredytu x kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty za 
niniejsze ubezpieczenie) 

8. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków 
umowy kredytowej 

100,00 zł 

9. Za restrukturyzację zadłużenia 500,00 zł 

10. Za zawiadomienie o niedopłacie 10,00 zł 

11. Przejęcie długu 100,00 zł – 500,00 zł 

 

 

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 7.11.2013   

 

 


