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Konto firmowe 

Zmieniamy „Regulamin rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.   

Zmiany wejdą w życie 12 grudnia 2019 r. 

Sprawdź szczegóły w poniższej tabeli. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 3 – kto może 

otworzyć u nas konto? 

 Prowadzimy konta dla spółek cywilnych, które mają do 5 wspólników 

będących osobami fizycznymi. 

 Pamiętaj, że w chwili składania wniosku musisz mieć aktualny wpis do 
baz ewidencyjnych: 

 CEIDG lub  

 KRS  

w zależności od formy prawnej działalności, którą prowadzisz.  

Rozdział 22  – kiedy 
zamkniemy konto? 

 Jeśli dowiemy się o wykreśleniu Twojej firmy z baz ewidencji (np. 

ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców i innych) 

Rachunek bieżący zamkniemy po 30-stu dniach. W tym czasie 
ustalimy, czy: 

 przestałeś prowadzić działalność gospodarczą, 

 jest dla niej następstwo prawne (np. zmieniłeś jej formę prawną). 

 Jeśli  nie otrzymamy zgody naczelnika urzędu skarbowego na to, aby 

przekazać środki z rachunku VAT na rachunek z nim powiązany: 

 przekażemy środki z rachunku VAT na rachunek techniczny, 

 następnie zamkniemy rachunek bieżący oraz VAT. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jak zaakceptować lub odrzucić zmiany? 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Masz prawo  nie wyrazić na nie zgody i wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat.  

Taryfa prowizji i opłat  

28.11. 2019 r. zmieniamy „Taryfę prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 12.12.2019 br. Przy każdej zmianie znajdziesz dokładną 

datę, od której będziemy stosować nowe zasady.  

Co i gdzie 

się zmienia? 

Opis zmiany Jak uniknąć opłaty lub prowizji? 

Konta firmowe (rachunki bieżące): 

 aktualnie oferowane, 

 wycofane ze sprzedaży (jeśli je masz, dalej możesz z nich korzystać, ale nie oferujemy ich już 
klientom). 
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W części I. 
Rachunki 

bieżące 

– w pkt 1. 

podpunkt 
a), b) i 2. 
podpunkt  
a) 

Wprowadzamy  nowe konto firmowe- 
mBiznes konto Proste. Dodajemy zatem do 
dokumentu wszystkie informacje o jego 

opłatach.  Na stronie internetowej, w 

osobnym komunikacje podamy datę, kiedy 

możesz je założyć. 

   Nie dotyczy 
 
 
 

Zmieniamy opłatę za „dokonanie przelewu 
SEPA” dla kont firmowych w złotych polskich. 
Obecnie opłata wynosi 5 zł. Od 12.12.2019 r. 
opłata będzie pobierana analogicznie, jak dla 
przelewów zewnętrznych, uwzględniając 
również pakiety darmowych przelewów. 

Przelewy  SEPA możesz robić bezpłatnie, 

jeśli masz konto walutowe. 
 

Zmieniamy opłatę za „dokonanie przelewu 

SEPA” dla rachunków bieżących 
prowadzonych w walutach obcych dla 

mBiznes konto walutowe z 5 zł (lub 0 zł w 

przypadku posiadania aktywnej usługi 

Licznik Walutowy oraz po spełnieniu 

warunków dotyczących tej usługi opisanych 

w regulaminie usługi Platformy Walutowej 

dla firm) na 0 zł. 

Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Nie dotyczy. 

W tym przypadku opłaty nie pobierzemy. 

 

W części I. 
Rachunki 

bieżące 

– w pkt 1. 
podpunkt b) 
i w pkt 2 
podpunkcie 
a) 

Zmiany porządkowe:  
- Zmieniamy numerację w nagłówku tabeli w 
części dotyczącej produktów wycofanych ze 

sprzedaży –  punkt 1c) zostaje zmieniony na 
2 a) 
- zmieniamy nazwę „Placówka mBanku” na 
„Placówka” 

Nie dotyczy 
 

W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

– w pkt 1. 

podpunkt 
a), b) i c) 

 

Zmieniamy opłatę za „dokonanie przelewu 

SEPA” dla rachunków bieżących 

prowadzonych w złotych polskich. Obecnie 

opłata wynosi 5 zł. Od 12.12.2019 r. opłata 

będzie pobierana analogicznie, jak dla 

przelewów zewnętrznych, uwzględniając 

również pakiety darmowych przelewów. 

Przelewy  SEPA możesz robić bezpłatnie, 
jeśli masz konto walutowe. 
  
 
 
 
 
 

Zmieniamy literał: „Dokonanie dowolnego 

przelewu zewnętrznego” na „Opłata za 

przelew  zewnętrzny poza pakietem” . Opłaty 

dla tych przelewów dla kanałów Internet, 

AST, BOK i Placówka nie zmieniają się.  

Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Nie dotyczy 

Zmiana porządkowa: zmieniamy nazwę 
„Placówka mBanku” na „Placówka” 

Nie dotyczy 
 

Konta oszczędnościowe i pomocnicze: 
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W części II. 
Rachunki 

oszczędnośc
iowe i 
pomocnicze 

– w pkt 1 
podpunkt a) 
i 2. 
podpunkt  

Dodajemy  mBiznes konto pomocnicze do 
nowego rachunku  mBiznes konto Proste.  
Na stronie internetowej, w osobnym 

komunikacje podamy datę, od kiedy 
będziesz mógł z niego skorzystać 

 

Nie dotyczy  

Zmieniamy opłatę za przelew SEPA z 5 zł na 
1,5 zł, gdy przelew zlecasz przez Internet 

(AST), 4 zł gdy w BOK, 10 zł, gdy w Placówce.  
Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Przelewy  SEPA możesz robić bezpłatnie, 
jeśli masz konto walutowe. 
  

Zmiana porządkowa: zmieniamy nazwę 
„Placówka mBanku” na „Placówka” 

Nie dotyczy 
 

W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

– w pkt 2. 
podpunkt a) 
 

Zmieniamy opłatę za przelew SEPA z 5 zł na 
1,5 zł, gdy przelew zlecasz przez Internet 

(AST), 4 zł gdy w BOK, 10 zł, gdy w Placówce.  
Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Przelewy  SEPA możesz robić bezpłatnie, 
jeśli masz konto walutowe. 
 

Zmiana porządkowa: zmieniamy nazwę 
„Placówka mBanku” na „Placówka” 

Nie dotyczy 
 

Karty płatnicze do kont: 

 aktualnie oferowane 

 wydanych do kont wycofanych ze sprzedaży (jeśli je masz, dalej możesz z nich korzystać, ale nie 

oferujemy ich już klientom) 

 
W części III. 
Debetowe 
karty 

płatnicze 

– w pkt 1.  

 

 

Dodajemy do kart płatniczych: Mastercard 
Debit Business, Visa Business Debit oraz Visa 
Foto Business wydawanych do rachunków 
mBiznes konto 
Start/Standard/Komfort/Premium/”Ja – 
Profesjonalista” Intensive oraz mBiznes 

konto pomocnicze informację, że będziemy 

je wydawać także dla nowego rachunku 
mBiznes konto Proste.  
O uruchomieniu sprzedaży nowego rachunku 
poinformujemy na stronach internetowych 

odrębnym komunikatem. 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki: 

 w pozostałych bankomatach krajowych 

(ppkt z 3%, min. 5 zł na 3,5%, min. 5 zł   

 za granicą z 3%, min. 10 zł  na 3,5%, min. 

5 zł 

Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Unikniesz opłaty, kiedy będziesz, 
wypłacać kwotę min. 100 zł z bankomatów 
krajowych  oznaczonych logo mBanku, 
sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander 
Bank Polska.  
Za granicą opłaty unikniesz, jeśli 
skorzystasz z karty walutowej. 

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR  

na terenie Polski z 3%, min. 5 zł na 3,5%, 

min. 5 zł 
Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Opłaty nie da się uniknąć. Możesz ją 
zmniejszyć jeśli masz kartą walutową. 
Poniesiesz wtedy stała opłatę niezależnie 
od realizowanej wypłaty.  

Usuwamy zapisy o opłacie równowartości 250 
USD za awaryjne dostarczenie karty dla karty 
Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy 
już tej usługi oferować naszym klientom. 

Nie dotyczy 
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Zmiana porządkowa: Zmieniamy nazwę 
Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank 
Zachodni WBK S.A.) na Santander Bank 
Polska S.A. 

Nie dotyczy 

W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

– w pkt 3. 
podpunkt 
a), b) i 5 a), 
b) 

 

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki w 

pozostałych bankomatach krajowych z 3%, 

min. 5 zł na 3,5%, min. 5 zł  i za granicą i z 

3%, min. 10 zł  na 3,5%, min. 5 zł 

Unikniesz opłaty, kiedy będziesz 
wypłacać , kwotę min. 100 złz 
bankomatów krajowych  oznaczonych 
logo mBanku, sieci Euronet, Planet Cash 
oraz Santander Bank Polska.  
Pamiętaj, ta sytuacja nie dotyczy 
mBiznes Konta. Jeśli je posiadasz płacisz 
w tej sytuacji stałą kwotę 2 zł. 
Za granicą opłaty unikniesz, jeśli 
skorzystasz z karty walutowej.  

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR  

na terenie Polski z 3%, min. 5 zł na 3,5%, 

min. 5 zł 
Obowiązuje od 12.12. 2019 r 

 
Opłaty nie da się uniknąć. Możesz ja 
zmniejszyć, jeśli masz kartę walutową. 
Poniesiesz wtedy stałą opłatę niezależnie 
od realizowanej wypłaty. 
 

Zmiana porządkowa: Zmieniamy nazwę 
Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank 
Zachodni WBK S.A.) na Santander Bank 
Polska S.A. 

Nie dotyczy 

W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

– w pkt 3. 
podpunkt 
a), b)  

Usuwamy zapisy o opłacie równowartości 250 
USD za awaryjne dostarczenie karty dla karty 
Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy 
już tej usługi oferować naszym klientom. 

 

Nie dotyczy 
 

Karty kredytowe 

 aktualnie oferowane, 

 wydane do kont wycofanych ze sprzedaży (jeśli je masz, dalej możesz z nich korzystać, ale nie 

oferujemy ich już klientom) 

 
W części IV. 
Karty 
kredytowe 

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych z 3%, min. 5 zł na 
3,5%, min. 5 zł  i za granicą i z 3%, min. 10 zł  
na 3,5%, min. 5 zł  

Opłaty nie da się uniknąć 

  

W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

– w pkt 4 

Zmieniamy prowizję od wypłat gotówki w 

oddziałach banków na terenie Polski z 3%, 

min. 5 zł na 3%, min. 10 zł   
Obowiązuje od 12.12. 2019 r. 

Opłaty nie da się uniknąć 

W części IV. 
Karty 
kredytowe 

 

Usuwamy zapisy o opłacie równowartości 250 
USD za wydanie karty zastępczej dla karty 
Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy 
już tej usługi oferować naszym klientom. 

Nie dotyczy 
 

Kredyty 

 
W części 
Produkty 
wycofane ze 

sprzedaży 

Zmiana porządkowa: przenosimy do części 

„produkty wycofane ze sprzedaży” Kredyt 
Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych. 

Nie dotyczy 
 



6 

 

– w pkt 8 Robimy to, ponieważ od 17.10.2019 r. nie 

oferujemy już tego kredytu klientom. Bez 

zmian obsługujemy dotychczasowe kredyty. 

Jak zaakceptować lub odrzucić zmiany? 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Masz prawo nie wyrazić na nie zgody i wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat.  

Tabele stóp procentowych  

28.11. 2019 r. zmieniamy „Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

 Konta (rachunków bieżących): 

W części I. Rachunki 
bieżące 

– Rachunek bieżący 
prowadzony w złotych 
polskich 

Wprowadzamy do oferty rachunek bieżący mBiznes konto Proste.  
Jego oprocentowanie nominalne wynosi 0,00% w skali roku. 

Na stronie internetowej, w osobnym komunikacje podamy datę, od kiedy 

będziesz mógł z niego skorzystać. 

Kredyty 

W części Produkty 
wycofane ze sprzedaż 

– w pkt 4. Kredyty 

Zmiana porządkowa: przenosimy do części produkty wycofane ze 
sprzedaży Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych. 

Jak zaakceptować lub odrzucić zmiany? 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Masz prawo  nie wyrazić na nie zgody i wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat.  


