
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 
 
 
Zmiany dotyczą: 
 

• Wprowadzenia do oferty Pakietu „Ja Profesjonalista” wraz z następującymi opłatami i 
przypisami w części 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, a) Opłaty 
podstawowe: 

 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  
mBiznes 

konto Start2 

mBiznes 
konto 

Standard 

mBiznes 
konto 

 Komfort 

mBiznes 
konto 

Premium 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Start3,11 

 „Ja -
Profesjonalista” 

11 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Intensive11 
Miesięczna opłata za 
prowadzenie rachunku 
bieżącego 

0,00 zł 0,00 zł4 25,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł/19,505 0,00 zł/49,506 

Opłata za przelew pomiędzy 
rachunkami firmowymi 
Posiadacza1 

0,00 zł 

Liczba darmowych 
przelewów w pakiecie1 

5 przelewów7 brak 
20 

przelewów 
50 

przelewów 
10 przelewów 10 przelewów 20 przelewów 

Opłata za przelew poza 
pakietem1 

1,50 zł 

Miesięczna opłata za kartę 
debetową 

0,00 zł8 0,00 zł9 0,00 zł10 0,00 zł10 0,00 zł9 0,00 zł9 0,00 zł9 

1Przelew zrealizowany za pośrednictwem AST i Internetu. 
2 Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku. Posiadaczem 
mogą być wyłączenie firmy, które otworzyły rachunek w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności. Rachunek po 12 
miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto Komfort. 
3„Ja – Profesjonalista” Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku. Posiadaczem mogą 
być wyłączenie firmy, które skorzystały z oferty w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności. Po 12 miesiącach od dnia 
otwarcia przekształca się w „Ja – Profesjonalista”. 
4Opłata za rachunek wynosi 0,00 zł pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w 
miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 9,00 zł jeżeli Klient nie wykona w miesiącu którego 
opłata dotyczy minimum jednego przelewu do ZUS. 
5Opłata za rachunek wynosi 0,00 zł pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w 
miesiącu, którego opłata dotyczy oraz dokonania transakcji bezgotówkowych na łączna kwotę min. 1000 zł (transakcje mogą być 
dokonane dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych lub firmowych) lub posiadania sumy 
aktywów Klienta w Banku w wysokości min. 100 000 zł. W przypadku niespełnienia wskazanych warunków, opłata za 
prowadzenie rachunku wynosi 19,50 zł. 
6 Opłata za rachunek wynosi 0,00 zł pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w 
miesiącu, którego opłata dotyczy oraz dokonania transakcji bezgotówkowych na łączna kwotę min. 2000 zł (transakcje mogą być 
dokonane dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych lub firmowych) lub posiadania sumy 
aktywów Klienta w Banku w wysokości min. 200 000 zł. W przypadku niespełnienia wskazanych warunków, opłata za 
prowadzenie rachunku wynosi 49,50 zł. 
7W pierwszym miesiącu od otwarcia rachunku bieżącego klient otrzymuje pakiet 5 przelewów w miesiącu za 0,00zł. W kolejnych 
miesiącach pakiet 5 bezpłatnych przelewów dostępny jest pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum 
jednego przelewu do ZUS w miesiącu poprzedzającym. 
8 Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca 
kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł, za kartę pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł. 
9 Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca 
kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł, za kartę pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł. 
10Opłata miesięczna za pierwsza kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0,00 zł. Opłata miesięczna za kartę dodatkową 
wynosi 5,00 zł. 
11„Ja – Profesjonalista” dostępny będzie w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku. 
 

• Wprowadzenia przypisu w części 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, b) 
Pozostałe opłaty: 

 
 
 



Dotychczasowy zapis: 
 

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w punkcie 1a)  Rodzaj czynności  

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka 
MultiBanku/mBanku7 

8. Inne czynności 

b) wpłata gotówkowa w placówce MultiBanku (obowiązuje do 
24.01.2014 r.) 

n/d 
0,50% od kwoty transakcji, 

nie mniej niż 9,00 zł 

b) wpłata gotówkowa (obowiązuje od 25.01.2014 r.) n/d 
0,50% od kwoty transakcji, 

nie mniej niż 9,00 zł 

 
Wprowadzony zapis i przypis: 

 

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w punkcie 1a)  Rodzaj czynności  

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka 
MultiBanku/mBanku7 

8. Inne czynności 

b) wpłata gotówkowa w placówce MultiBanku (obowiązuje do 
24.01.2014 r.)8 

n/d 
0,50% od kwoty transakcji, 

nie mniej niż 9,00 zł 

b) wpłata gotówkowa (obowiązuje od 25.01.2014 r.)8 n/d 
0,50% od kwoty transakcji, 

nie mniej niż 9,00 zł 
8 W przypadku Klientów korzystających z dowolnego wariantu „Ja – Profesjonalista” opłata za wpłaty gotówkowe do 
kwoty 100 000 zł, dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, wynosi 0 zł. Minimalna kwota wpłaty zwolnionej z 
opłaty wynosi 50 zł. 
 

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 9.01.2014 r. 

 
 


