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Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A. – wykaz zmian 
 

Zmiany obejmują: 

I. Rachunki bieżące 

Wprowadzenie opłaty za korzystanie z wpłatomatów dla rachunków: mBiznes konto Start, mBiznes konto Standard, 
mBiznes konto Komfort, mBiznes konto Premium, „Ja -Profesjonalista” Start, „Ja -Profesjonalista”, „Ja -
Profesjonalista” Intensive, mStarter BUSINESS, mKonto e-BUSINESS CLASS, mKonto BUSINESS CLASS, mKonto 
BUSINESS MEDICUS, mBiznes Konto 
 

b) Pozostałe opłaty  

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w punkcie 1 a) i  
Produktów wycofanych ze sprzedaży w punkcie 1 b) i 1 c) 

Internet, AST1 BOK2 Placówka mBanku 

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

a) opłata za przelew wewnętrzny3 pomiędzy rachunkami 
firmowymi Posiadacza  

0 zł 4 zł 10 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego3 04 zł/1,5 zł 4 zł 10 zł 

c) dokonanie przelewu ekspresowego 10 zł 10 zł 15 zł 

d) dokonanie przelewu SORBNET 40 zł 

e) dokonanie przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł 10 zł 

2. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT/ przelewu walutowego6 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA5 5 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego, realizowanego na 
rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 
2017 

0 zł 4 zł 10 zł 

3. Usługa mTransfer 

a) opłata za rejestrację usługi mTransfer 5 zł n/d n/d 

b) opłata za modyfikację usługi mTransfer 5 zł n/d n/d 

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTransfer 5 zł 

d) opłata za przelew przychodzący mTransfer 2% wartości przelewu, min. 0,01 zł 

4. Transakcje BLIK 0 zł 

5. Inne czynności 

a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, aktualizacja, 
odwołanie, realizacja) 

0 zł 

b) miesięczna opłata za aktywną usługę raportów w formacie 
MT940 dla jednego rachunku 

50 zł 

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku 

a) wpłata7, 8 / wypłata9 gotówkowa 

n/d 

0,5% od kwoty transakcji, 

nie mniej niż 9 zł 

b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w 
wyznaczonym dniu 

0,5% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie mniej niż 9 

zł 

c) przeliczanie bilonu: 
- w kasie: 
do 20 szt. (dziennie) 
od 21 do 50 szt. (dziennie) 
od 51 do 100 szt. (dziennie) 
pow. 100 szt. (dziennie) 

 
 

0 zł 
10 zł 
20 zł 

2% min. 30 zł 
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7. Wpłaty we wpłatomatach (obowiązuje od 14.11.2017r.) 

a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku, Planet 
Cash, Cashline 

0 zł 

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet 0,2 % min. 2 zł 
1 AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 BOK - Biuro Obsługi Klienta. 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. 
4 Opłata 0 zł dotyczy rachunku mBiznes konto Start oraz rachunków prowadzonych w ramach dowolnego wariantu „Ja – 
Profesjonalista”. 
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
6 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. inne niż o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 2017. 
7 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. 
8 Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. 
9 Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 20 000 PLN. 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 14.09.2017 r.  
 


