
 

 
 
 

Zmiany do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A. 

 
Zmiany dotyczą: 

 

- ujednolicenia definicji dotyczących przelewów: 
 

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich - Pozostałe opłaty: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w punkcie 
1a) Rodzaj czynności  

Internet, AST1 
Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

1. Przelewy w złotych polskich, wykonywane poza pakietem darmowych przelewów 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł6/1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy zdefiniowanego, 
realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 
2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł6/1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu krajowego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy zdefiniowanego, 
realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 
2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

g) dokonanie przelewu zewnętrznego3do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł6/1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

j) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2, realizowanego 
na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł6/1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

k) dokonanie przelewu jednorazowego krajowego3(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

l) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2, realizowanego 
na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

m) dokonanie przelewu jednorazowego zewnętrznego3(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

o) dokonanie przelewu ekspresowego krajowego3(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

p) dokonanie przelewu ekspresowego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

r) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu ekspresowego krajowego3 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł  

s) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu ekspresowego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł  

t) dokonanie przelewu krajowego3 SORBNET(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

u) dokonanie przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

w) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu krajowego3SORBNET 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

x) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu SORBNET (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

3. Przelewy w walucie obcej 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 walutowego (obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego2, realizowanego na 
rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004  
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 



e) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego2, realizowanego na 
rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 
zł 

f) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego3(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 
zł 

g) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

h) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

i) przyjęcie przelewu z zagranicy(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 

j) przyjęcie przelewu SWIFT (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 

k) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu 
zagranicznego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 
zł 

l) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 
zł 

2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.)3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o 
numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
5Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 

2. Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych - mBiznes max w walucie obcej: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST2 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy  

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego3, realizowanego na rachunek o 
numerze rozliczeniowym 1140 2004 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

f) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 6.10.2014 
r.)
 0,00 zł 

g) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

h) przyjęcie przelewu walutowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 

i) przyjęcie przelewu SWIFT (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 

j) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego(obowiązuje 
do 6.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 
50,00 zł 

k) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 
50,00 zł 

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
5Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 

3. Rachunek pomocniczy operacyjny prowadzony w złotych polskich, a) mBiznes max: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym 1140 2004 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu krajowego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu wewnętrznego2, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu zewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 



h) dokonanie przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 

4. Rachunek pomocniczy prowadzony w złotych polskich, a) mBiznes plus: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 
 Rodzaj czynności 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

c) dokonanie pierwszego przelewu wewnętrznego2w danym 
miesiącu kalendarzowym(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie pierwszego przelewu wewnętrznego2w danym 
miesiącu kalendarzowym, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie pierwszego przelewu krajowego3w danym miesiącu 
kalendarzowym(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie pierwszego przelewu wewnętrznego2w danym 
miesiącu kalendarzowym, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym innym niż 1140 2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

g) dokonanie pierwszego przelewu zewnętrznego3w danym 
miesiącu kalendarzowym(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

h) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2w danym 
miesiącu kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2w danym 
miesiącu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

j) dokonanie awaryjnego przelewu krajowego3 w danym miesiącu 
kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

k) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2 w danym 
miesiącu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym innym niż 1140 2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

l) dokonanie awaryjnego przelewu zewnętrznego3w danym 
miesiącu kalendarzowym4 (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

m) dokonanie przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 
 
 

5. Produkty wycofane ze sprzedaży, 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich - mBiznes 
konto: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

3. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy zdefiniowanego, 
realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 
2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu krajowego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy zdefiniowanego, 
realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym inny niż 1140 
2004(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu zewnętrznego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

h) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

1,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2, realizowanego 
na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

1,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 



j) dokonanie przelewu jednorazowego krajowego3 (obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

1,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

k) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2, realizowanego 
na rachunek o numerze rozliczeniowym inny niż 1140 2004(obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

1,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

l) dokonanie przelewu jednorazowego zewnętrznego3 (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

1,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

n) dokonanie przelewu krajowego3 ekspresowego(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

o) dokonanie przelewu ekspresowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

p) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu krajowego3 ekspresowego  
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł  

r) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewuekspresowego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł  

w) dokonanie przelewu krajowego3 SORBNET(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

x) dokonanie przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

y) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu krajowego SORBNET3 

(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

z) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą 
przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

35,00 zł 37,00 zł 37,00 zł 

4. Przelewy w walucie obcej 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2walutowego(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego2, realizowanego na 
rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 

(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego2, realizowanego na 
rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004(obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 
zł 

f) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego3(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 
zł 

g) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

h) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

i) przyjęcie przelewu z zagranicy(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 

j) przyjęcie przelewu SWIFT (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 

k) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu 
zagranicznego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 
zł 

l) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 
zł 

7. Zlecenia stałe 

f) realizacja zlecenia stałego krajowego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 1,00 zł 

g) realizacja zlecenia stałego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 1,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004.(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
5Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 
- zmiany przypisu dla  Rachunków bieżących prowadzonych w złotych polskich, w części a) 
Opłaty podstawowe 

 

Dotychczasowy przypis: 
1 Przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004, zrealizowany za pośrednictwem AST i 
Internetu.  

 

Wprowadzony przypis: 
1 Przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004, zrealizowany za pośrednictwem AST i 
Internetu. (obowiązuje do 20.08.2014 r.) 

1 Przelew w złotych polskich realizowany za pośrednictwem AST i Internetu. (obowiązuje od 21.08.2014 
r.) 

 
- wprowadzenia do oferty usługi mPlatforma Walutowa, w części I.2. Rachunek bieżący 
prowadzony w walutach obcych, a) mBiznes max w walucie obcej: 

 



Wprowadzone zapisy i przypis: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST2 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

a) aktywacja usługi mPlatforma Walutowa6 0,00 zł n/d 

b) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mPlatforma Walutowa6 0,00 zł n/d 
6 Produkt będzie dostępny w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku. 
 

- wprowadzenia do Taryfy rozdziału VI. Dopuszczalne saldo debetowe, wydzielonego z 
rozdziału V. Dopuszczalne saldo debetowe/Kredyt w rachunku bieżącym: 

 

Wprowadzone zapisy i przypis: 

VI. Dopuszczalne saldo debetowe(obowiązuje od 21.08.2014 r.) 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie i odnowienie Dopuszczalnego salda debetowego od 2% do 5%  kwoty kredytu 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty Dopuszczalnego salda debetowego od 2% do 5% kwoty podwyższenia 

5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty Dopuszczalnego salda debetowego 

3% (w skali roku) niewykorzystanej 
kwoty salda - naliczana przy 

wykorzystaniu mniejszym niż 50% 
przyznanego limitu 

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

 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 07.08.2014 r. 
 

 
 
 


