
 
 

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

Zmiany dotyczą: 

 
- doprecyzowania zapisów dotyczących przelewu pomiędzy rachunkami firmowymi posiadacza – 
zmiana obowiązuje od 6.05.2014 r.: 

 
Dotychczasowy zapis i przypis: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  mBiznes 
konto 
Start2 

mBiznes 
konto 

Standard 

mBiznes 
konto 

 Komfort 

mBiznes 
konto 

Premium 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Start3 

„Ja -
Profesjonalista” 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Intensive 

Opłata za 
przelew 
pomiędzy 
rachunkami 
firmowymi 
Posiadacza1 

0,00 zł 

1 Przelew zrealizowany za pośrednictwem AST i Internetu. 
 

Wprowadzony zapis i przypis: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  mBiznes 
konto 
Start2 

mBiznes 
konto 

Standard 

mBiznes 
konto 

 Komfort 

mBiznes 
konto 

Premium 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Start3 

„Ja -
Profesjonalista” 

 „Ja -
Profesjonalista” 

Intensive 

Opłata za przelew 
pomiędzy 
rachunkami 
firmowymi 
Posiadacza1 
(obowiązuje do 
5.05.2014 r.) 

0,00 zł 

Opłata za przelew 
wewnętrzny 
pomiędzy 
rachunkami 
firmowymi 
Posiadacza1 
(obowiązuje od 
6.05.2014 r.) 

0,00 zł 

1 Przelew zrealizowany za pośrednictwem AST i Internetu. (obowiązuje do 5.05.2014 r.) 
1 Przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004, zrealizowany za pośrednictwem 
AST i Internetu. (obowiązuje od 6.05.2014 r.) 

 
- doprecyzowania mechanizmu zwrotu opłaty za karty kredytowe – zmiana obowiązuje od 
6.05.2014 r.: 
 
Dotychczasowy przypis: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Visa Business 

Credit 
MasterCard®Credit 

Business 

1. Miesięczna opłata za kartę główną /dodatkową1 6,00 zł 
1Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co 
najmniej 1500 zł. 

 
 
 
 
 



 
Wprowadzony przypis: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Visa Business 

Credit 
MasterCard®Credit 

Business 

1. Miesięczna opłata za kartę główną /dodatkową1 6,00 zł 
1Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co 
najmniej 1500 zł. (obowiązuje do 5.05.2014 r.) 
1Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty (z wyłączeniem przelewów z karty kredytowej) 
za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł. (obowiązuje od 6.05.2014 r.) 
 
- wprowadzenia do oferty nowego produktu: Kredyt obrotowy dla firm: 
 
Wprowadzone zapisy: 

 

IX. Kredyt obrotowy 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu Od 1% do 5% kwoty pożyczki 

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu 2% min. 100,00 zł 

4. Opłata za sporządzenie Aneksu 50,00 zł 

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

6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na 
życzenie Klienta 

40,00  zł 

7.Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej 100,00 zł 

 

 
 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 22.04.2014 r. 

 


