
Zmiany w Taryfie (od 16 grudnia 2019 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji obecnie obowiązującej 
(do 15 grudnia 2019) 

Pozycja Taryfy w wersji obowiązującej 
(od 16 grudnia 2019) 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 

40. Utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 
(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF) 
w ramach tej samej umowy rachunku bankowego - od kwoty łącznego salda 
rachunków pomniejszonej odpowiednio o 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln 
CZK albo 1 mln DKK albo 1 mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF: 
a) prowadzonych w EUR 
[(kwota salda rachunków w EUR – 1 mln EUR) / 360] * (│EONIA│+ 0,1 %) min. 1,00 EUR 

b) prowadzonych w CHF 
[(kwota salda rachunków w CHF – 1 mln CHF) / 360] * (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %) min. 1,00 

CHF 

c) prowadzonych w CZK 
[(kwota salda rachunków w CZK – 1 mln CZK) / 360] * (│CZK 2W Repo Rate- 3,5 %│) min. 1,00 

CZK 

d) prowadzonych w DKK 
[(kwota salda rachunków w DKK – 1 mln DKK) / 360] * (│DKK Denmarks Nationalbank CD rate│+ 

0,25 %) min. 1,00 DKK 

e) prowadzonych w SEK 
[(kwota salda rachunków w SEK – 1 mln SEK) / 360] * (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %) min. 

1,00 SEK 

f) prowadzonych w NOK 
[(kwota salda rachunków w NOK – 1 mln NOK) / 360] * (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %) 

 min. 1,00 NOK 

g) prowadzonych w HUF 
[(kwota salda rachunków w HUF – 1 mln HUF) / 360] * (|BUBOR ON – 0,5 %|) min. 1,00 HUF 

UWAGA 
Bank zastrzega sobie prawo obliczenia i pobrania prowizji (obliczenie i pobranie 
prowizji nie jest obowiązkiem Banku). Jeśli Bank skorzysta z tego prawa: 
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia” – obliczenie prowizji następuje z zastosowaniem 
odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej z poprzedniego dnia 
roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 
od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych 
Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w 

40. Utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 
(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF) 
w ramach tej samej umowy rachunku bankowego - od kwoty łącznego salda 
rachunków pomniejszonej odpowiednio o 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln 
CZK albo 1 mln DKK albo 1 mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF2: 
h) prowadzonych w EUR2 
[(kwota salda rachunków w EUR – 1 mln EUR) / 360] * (│EONIA│+ 0,1 %) min. 1,00 EUR 

i) prowadzonych w CHF 
[(kwota salda rachunków w CHF – 1 mln CHF) / 360] * (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %) min. 1,00 

CHF 

j) prowadzonych w CZK 
[(kwota salda rachunków w CZK – 1 mln CZK) / 360] * (│CZK 2W Repo Rate- 3,5 %│) min. 

1,00 CZK 

k) prowadzonych w DKK 
[(kwota salda rachunków w DKK – 1 mln DKK) / 360] * (│DKK Denmarks Nationalbank CD 

rate│+ 0,25 %) min. 1,00 DKK 

l) prowadzonych w SEK 
[(kwota salda rachunków w SEK – 1 mln SEK) / 360] * (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %) min. 

1,00 SEK 

m) prowadzonych w NOK 
[(kwota salda rachunków w NOK – 1 mln NOK) / 360] * (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %) 

 min. 1,00 NOK 

n) prowadzonych w HUF 
[(kwota salda rachunków w HUF – 1 mln HUF) / 360] * (|BUBOR ON – 0,5 %|) min. 1,00 HUF 

UWAGA 
Bank zastrzega sobie prawo obliczenia i pobrania prowizji (obliczenie i pobranie 
prowizji nie jest obowiązkiem Banku). Jeśli Bank skorzysta z tego prawa: 
3/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia” – obliczenie prowizji następuje z 
zastosowaniem odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej 
z poprzedniego dnia roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 
od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 



EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), pomniejszonej 
odpowiednio o 1 mln EUR albo o 1 mln CHF albo o 1 mln CZK albo o 1 mln DKK 
albo o 1 mln SEK albo o 1 mln NOK albo o 1 mln HUF – jeśli łączne saldo 
przewyższa kwotę odpowiednio 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln CZK albo 1 
mln DKK albo 1 mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF, 

2/ prowizję naliczamy w walucie rachunków, tj. odpowiednio w EUR albo CHF albo 
CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF. 

Prowizji nie obliczamy i nie pobieramy: 
1/ jeśli łączne saldo na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych Klienta 

z dodatnim saldem, prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w EUR albo 
CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), nie przewyższa kwoty 
odpowiednio 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln CZK albo 1 mln DKK albo 1 
mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF, 

2/ dla walut EUR albo CHF albo DKK albo SEK albo NOK – jeśli w poprzednim dniu 
roboczym wystąpiła zerowa albo dodatnia wartość stopy procentowej EONIA albo 
LIBOR CHF S/N albo DKK Denmarks Nationalbank CD rate albo Sweden Repo Rate 
albo Norway Sight Deposit Rate. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, CZK 2W Repo Rate, DKK 
Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight Deposit Rate oraz 
BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez Thomson Reuters oraz 
Bloomberg. 

(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), 
pomniejszonej odpowiednio o 1 mln EUR albo o 1 mln CHF albo o 1 mln CZK 
albo o 1 mln DKK albo o 1 mln SEK albo o 1 mln NOK albo o 1 mln HUF – jeśli 
łączne saldo przewyższa kwotę odpowiednio 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 
mln CZK albo 1 mln DKK albo 1 mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF, 

4/ prowizję naliczamy w walucie rachunków, tj. odpowiednio w EUR albo CHF albo 
CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF. 

Prowizji nie obliczamy i nie pobieramy: 
3/ jeśli łączne saldo na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych 

Klienta z dodatnim saldem, prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w 
EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), nie przewyższa 
kwoty odpowiednio 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln CZK albo 1 mln DKK 
albo 1 mln SEK albo 1 mln NOK albo 1 mln HUF, 

4/ dla walut EUR albo CHF albo DKK albo SEK albo NOK – jeśli w poprzednim dniu 
roboczym wystąpiła zerowa albo dodatnia wartość stopy procentowej EONIA 
albo LIBOR CHF S/N albo DKK Denmarks Nationalbank CD rate albo Sweden 
Repo Rate albo Norway Sight Deposit Rate. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, CZK 2W Repo Rate, DKK 
Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight Deposit Rate 
oraz BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez Thomson Reuters 
oraz Bloomberg. 
2 obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. 

 

 40. Utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 
(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF) 
w ramach tej samej umowy rachunku bankowego - od kwoty łącznego salda 
rachunków pomniejszonej odpowiednio o 250 tys. EUR albo 250 tys. CHF albo 
250 tys. CZK albo 250 tys. DKK albo 250 tys. SEK albo 250 tys. NOK albo 250 
mln HUF3: 
a) prowadzonych w EUR 
[(kwota salda rachunków w EUR – 250 tys. EUR) / 360] * (│EONIA│+ 0,1 %) min. 1,00 EUR 

b) prowadzonych w CHF 
[(kwota salda rachunków w CHF – 250 tys. CHF) / 360] * (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %) min. 

1,00 CHF 

c) prowadzonych w CZK 
[(kwota salda rachunków w CZK – 250 tys. CZK) / 360] * (│CZK 2W Repo Rate- 3,5 %│) min. 

1,00 CZK 

d) prowadzonych w DKK 
[(kwota salda rachunków w DKK – 250 tys. DKK) / 360] * (│DKK Denmarks Nationalbank CD 

rate│+ 0,25 %) min. 1,00 DKK 

e) prowadzonych w SEK 
[(kwota salda rachunków w SEK – 250 tys. SEK) / 360] * (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 

%) min. 1,00 SEK 

f) prowadzonych w NOK 
[(kwota salda rachunków w NOK – 250 tys. NOK) / 360] * (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 

%)  min. 1,00 NOK 

g) prowadzonych w HUF 
[(kwota salda rachunków w HUF – 250 tys. HUF) / 360] * (|BUBOR ON – 0,5 %|) min. 1,00 

HUF 

 



UWAGA 
Bank zastrzega sobie prawo obliczenia i pobrania prowizji (obliczenie i pobranie 
prowizji nie jest obowiązkiem Banku). Jeśli Bank skorzysta z tego prawa: 
5/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia” – obliczenie prowizji następuje z 
zastosowaniem odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej 
z poprzedniego dnia roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 
od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 
(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), 
pomniejszonej odpowiednio o 250 tys. EUR albo o 250 tys. CHF albo o 250 tys. 
CZK albo o 250 tys. DKK albo o 250 tys. SEK albo o 250 tys. NOK albo o 250 
tys. HUF – jeśli łączne saldo przewyższa kwotę odpowiednio 250 tys. EUR albo 
250 tys. CHF albo 250 tys. CZK albo 250 tys. DKK albo 250 tys. SEK albo 250 
tys. NOK albo 250 tys. HUF, 

6/ prowizję naliczamy w walucie rachunków, tj. odpowiednio w EUR albo CHF albo 
CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF. 

Prowizji nie obliczamy i nie pobieramy: 
5/ jeśli łączne saldo na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych 

Klienta z dodatnim saldem, prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w 
EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), nie przewyższa 
kwoty odpowiednio 250 tys. EUR albo 250 tys. CHF albo 250 tys. CZK albo 250 
tys. DKK albo 250 tys. SEK albo 250 tys. NOK albo 250 tys. HUF, 

6/ dla walut EUR albo CHF albo DKK albo SEK albo NOK – jeśli w poprzednim dniu 
roboczym wystąpiła zerowa albo dodatnia wartość stopy procentowej EONIA 
albo LIBOR CHF S/N albo DKK Denmarks Nationalbank CD rate albo Sweden 
Repo Rate albo Norway Sight Deposit Rate. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, CZK 2W Repo Rate, DKK 
Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight Deposit Rate 
oraz BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez Thomson Reuters 
oraz Bloomberg. 
3 obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 

 

B. Płatności zagraniczne 

 

1. Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego na 
rzecz Klienta, który ma rachunek w Banku, z określoną opcją kosztów – BEN lub 
SHA (koszty Banku pokrywa beneficjent) i rozliczany przez Bank 
a)  automatycznie (bez konieczności ingerencji manualnej 10,00 zł 
po stronie Banku) 
b)  manualnie 30,00 zł 

1. Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego na 
rzecz Klienta, który ma rachunek w Banku, z określoną opcją kosztów – BEN 
lub SHA (koszty Banku pokrywa beneficjent) i rozliczany przez Bank 
a)  automatycznie (przelew w euro z Europejskiego  bez opłat 
Obszaru Gospodarczego) 
b) automatycznie (pozostałe przelewy) 10,00 zł 



UWAGA 
Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego na rzecz 
Klienta, który ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, gdy: 
1/ nastąpi pozytywna, automatyczna weryfikacja danych zleceniodawcy i 

beneficjenta, przeprowadzana zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i RADY 
(UE) nr 2015/847, 

2/ wskazany w przelewie numer rachunku IBAN jest prawidłowy oraz 
3/ waluta, w której Bank prowadzi rachunek jest zgodna z walutą wpływu albo 

księgowanie na tym rachunku następuje automatycznie, z zastosowaniem 
odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną tabelą kursów Banku 
(transakcja wymiany walut następuje, o ile, w wyniku automatycznego 
wyszukiwania głównego rachunku Klienta w walucie wpływu, nie nastąpiła 
identyfikacja i uznanie tego rachunku). 

c)  manualnie 30,00 zł 
UWAGA 
Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego na rzecz 
Klienta, który ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, to znaczy bez 
konieczności ingerencji manualnej po stronie Banku, gdy: 
4/ nastąpi pozytywna, automatyczna weryfikacja danych zleceniodawcy i 

beneficjenta, przeprowadzana zgodnie z wymogami Rozporządzenia PE i RADY 
(UE) nr 2015/847, 

5/ wskazany w przelewie numer rachunku IBAN jest prawidłowy oraz 
6/ waluta, w której Bank prowadzi rachunek jest zgodna z walutą wpływu albo 

księgowanie na tym rachunku następuje automatycznie, z zastosowaniem 
odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną tabelą kursów Banku 
(transakcja wymiany walut następuje, o ile, w wyniku automatycznego 
wyszukiwania głównego rachunku Klienta w walucie wpływu, nie nastąpiła 
identyfikacja i uznanie tego rachunku). 

 

3.  Przelew za granicę w walucie obcej lub przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w walucie obcej 

Tryb 

realizacji 

zlecenia: 

Data 

waluty 

dla 

banku 

beneficj

enta: 

Realizacja: 
Od kwoty 

przelewu: 

STANDARD D+2 

dyspozycji płatniczej niepodlegającej 

Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych 

0,4%, min. 

40,00 zł,  

maks. 200,00 zł 

PILNY D+1 

dyspozycji płatniczej w walutach: 

BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, 

GBP, ILS, HRK, HUF, NOK, 

RON, RUB, SEK, TRY i USD 

0,45%, min. 

50,00 zł,  

maks. 300,00 zł 

EKSPRES D 
dyspozycji płatniczej w walutach: 

EUR, GBP i USD 

0,5%, min. 

60,00 zł 

 gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank 

3.  Przelew za granicę w walucie obcej lub przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w walucie obcej 

Tryb 

realizacji 

zlecenia: 

Data 

waluty 

dla 

banku 

beneficj

enta: 

Realizacja: 
Od kwoty 

przelewu: 

STANDARD D+2 

dyspozycji płatniczej niepodlegającej 

Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych 

0,4%, min. 

40,00 zł,  

maks. 200,00 zł 

PILNY D+1 

dyspozycji płatniczej w walutach: 

BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, 

GBP, ILS, HRK, HUF, NOK, 

RON, RUB, SEK, TRY, USD i ZAR 

0,45%, min. 

50,00 zł,  

maks. 300,00 zł 

EKSPRES D 
dyspozycji płatniczej w walutach: 

EUR, GBP i USD 

0,5%, min. 

60,00 zł 

 gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank 

 

5. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro/  20,00 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta  

prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa 

zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent  

5. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w euro/  2,50 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta  

prowadzony w banku na terytorium Unii Europejskiej (w tym do innego 
banku krajowego) 

oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 



UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent  
UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 

 

6.  Odwołanie Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
plus koszty innego banku 

UWAGA 
Złożenie Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu SEPA przez system bankowości 
elektronicznej możliwe jest w ciągu 13 miesięcy od daty realizacji przelewu i jedynie 
z następujących powodów: 
– nieprawidłowego rachunku beneficjenta, 

– błędnej kwoty płatności, 
– prośby zleceniodawcy. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, bank beneficjenta, po otrzymaniu Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu SEPA, 
ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie otrzymanego Zlecenia Odwołania, i przesłanie 
odpowiedzi odmownej albo dokonanie zwrotu transakcji. 
Bank beneficjenta może pomniejszyć zwracaną kwotę transakcji o swoje koszty. 

6.  Odwołanie Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
plus koszty innego banku 

UWAGA 
Złożenie Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu SEPA przez system bankowości 
elektronicznej możliwe jest w ciągu 13 miesięcy od daty realizacji przelewu i jedynie 
z następujących powodów: 
– nieprawidłowego rachunku beneficjenta, 

– błędnej kwoty płatności, 
– prośby zleceniodawcy. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, bank beneficjenta, po otrzymaniu Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu 
SEPA, ma 15 dni roboczych na rozpatrzenie otrzymanego Zlecenia Odwołania, i 
przesłanie odpowiedzi odmownej albo dokonanie zwrotu transakcji. 
Bank beneficjenta może pomniejszyć zwracaną kwotę transakcji o swoje koszty. 

 

7. Polecenie Przelewu EuroEkspres /Paneuropejski Zautomatyzowany 200,00 zł 
System Ekspresowego Rozrachunku Płatności w Euro/ 

– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta prowadzony 
w banku, który jest uczestnikiem Systemu TARGET2 
oraz: 
– z podanym kodem BIC banku beneficjenta 
– z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
– z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa 

zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent  
UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Weryfikacja uczestnictwa banku beneficjenta w Systemie TARGET2 odbywa się w 
trakcie składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu TARGET2, Bank 
realizuje przelew w czasie rzeczywistym, w trybie ekspresowym, z datą waluty D dla 
banku beneficjenta, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez 
Bank. 
Ostateczny sposób realizacji Polecenia Przelewu EuroEkspres jest zależny od banku 
beneficjenta. Dla Polecenia Przelewu EuroEkspres dodatkowych kosztów 
telekomunikacyjnych (SWIFT) nie pobieramy. 

7. Polecenie Przelewu EuroEkspres /Paneuropejski Zautomatyzowany 45,00 zł 
System Ekspresowego Rozrachunku Płatności w euro/ 

– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku, który jest uczestnikiem Systemu TARGET2 

oraz: 
– z podanym kodem BIC banku beneficjenta 
– z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
– z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa 
zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent  

UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Weryfikacja uczestnictwa banku beneficjenta w Systemie TARGET2 odbywa się w 
trakcie składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu TARGET2, Bank 
realizuje przelew w czasie rzeczywistym, w trybie ekspresowym, z datą waluty D 
dla banku beneficjenta, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta 
przez Bank. 
Ostateczny sposób realizacji Polecenia Przelewu EuroEkspres jest zależny od banku 
beneficjenta. Dla Polecenia Przelewu EuroEkspres dodatkowych kosztów 
telekomunikacyjnych (SWIFT) nie pobieramy. 



C. Systemy bankowości elektronicznej 

 

2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 

 

2. Dodanie nowego użytkownika systemu: 
a) na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w formie papierowej 50,00 zł 
b) samodzielnie przez Klienta w systemie bez opłat 

UWAGA 
Opłaty nie pobieramy: 
a) dla wniosków złożonych przed 1 stycznia 2019 r. 
b) gdy wniosek składany jest wraz z wnioskiem o udostępnienie systemu 
 
3. Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu (niezależnie od zakresu zmian): 

a) na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w formie papierowej 50,00 zł 
b) samodzielnie przez Klienta w systemie bez opłat 

UWAGA 
Opłaty nie pobieramy dla wniosków złożonych przed 1 stycznia 2019 r. 

2. Dodanie nowego użytkownika systemu: 
c) na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w formie papierowej 50,00 zł 
d) samodzielnie przez Klienta w systemie bez opłat 

UWAGA 
Opłaty nie pobieramy: 
a) jeśli użytkownikowi systemu nadano uprawnienia administratora systemu, 
b) gdy wniosek składany jest razem z wnioskiem o udostępnienie systemu. 
 
3. Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu (niezależnie od zakresu zmian): 

a) na podstawie wniosku złożonego przez Klienta w formie papierowej 50,00 zł 
b) samodzielnie przez Klienta w systemie bez opłat 

UWAGA 
Opłaty nie pobieramy jeśli użytkownikowi systemu nadano uprawnienia 
administratora systemu. 

 

4. Rozwiązania integracyjne 

 
4.  Udostępnienie oprogramowania mBank CompanyConnect Classic 300,00 zł 

(jednorazowo) 
4.  Aktywacja usługi i udostępnienie oprogramowania 300,00 zł 
mBank CompanyConnect Classic  (jednorazowo) 

 

E. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 20/21 

 

 
21 oferowane Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 30 września 2019 r. 

 

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 

 

1. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub o stanie rachunku 
a)  dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 

zgodnie z jego wskazaniem: 
- przez mBank CompanyNet 30,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 100,00 zł 

b) dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem:  
- przez mBank CompanyNet 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

UWAGA 
Opłata jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 

1. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub o stanie rachunku 
a)  dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 

zgodnie z jego wskazaniem: 
- przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną22 30,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 100,00 zł 

b) dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem:  
- przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną23 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

UWAGA 
Opłata jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 
22 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 
23 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 

 



Rozdział VI. Gwarancje, regwarancje, poręczenia, akredytywy stand-by 
 

1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia: 

a)  udzielenia gwarancji, regwarancji, poręczenia lub otwarcia  maks. 3%, 

 akredytywy stand-by – od kwoty transakcji min. 500,00 zł 

b)  podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub  maks. 3%, 

 akredytywy stand-by – od kwoty podwyższenia min. 500,00 zł 

c)  przedłużenia okresu ważności gwarancji, regwarancji, poręczenia  maks. 3%, 

 lub akredytywy stand-by – od kwoty pozostającego salda  min. 500,00 zł 

1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia: 

a)  udzielenia gwarancji, regwarancji, poręczenia lub otwarcia negocjowana, 

 akredytywy stand-by – od kwoty transakcji min. 500,00 zł 

b)  podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub negocjowana, 

 akredytywy stand-by – od kwoty podwyższenia min. 500,00 zł 

c) przedłużenia okresu ważności gwarancji, regwarancji,  negocjowana, 

 poręczenia lub akredytywy stand-by  min. 500,00 zł 

 – od kwoty pozostającego salda 

 

6. Prowizja administracyjna26 negocjowana, maks. 5% p.a. 6. Prowizja administracyjna26 negocjowana 

 

Rozdział VII. Akredytywy 
 

1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia: 
a) otwarcia akredytywy – od kwoty akredytywy maks. 3%, min. 250,00 zł 
b)  podwyższenia kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia maks. 3%, 

 min. 250,00 zł 
c)  przedłużenia akredytywy – od kwoty pozostającego salda maks. 3%, 

min. 250,00 zł 

1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia: 
a) otwarcia akredytywy – od kwoty akredytywy negocjowana,  

min. 250,00 zł 
b)  podwyższenia kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia negocjowana, 

min. 250,00 zł 
c)  przedłużenia akredytywy – od kwoty pozostającego salda negocjowana, 

min. 250,00 zł 

 

5. Zaangażowanie Banku z tytułu otwarcia akredytywy lub podwyższenia kwoty 
akredytywy– prowizja (od kwoty akredytywy lub kwoty podwyższenia) za każdy 
rozpoczęty okres 3 miesięcy zaangażowania Banku, w akredytywie: 

a)  pokrytej z góry 0,15%, min. 250,00 zł 

b)  zabezpieczonej w inny uzgodniony z Bankiem sposób maks. 0,5%, 
min. 250,00 zł 

UWAGA 
Prowizję za kolejne okresy ważności naliczamy od pozostającego salda akredytywy. 

5. Zaangażowanie Banku z tytułu otwarcia akredytywy lub podwyższenia kwoty 
akredytywy– prowizja (od kwoty akredytywy lub kwoty podwyższenia) za każdy 
rozpoczęty okres 3 miesięcy zaangażowania Banku, w akredytywie: 

a)  pokrytej z góry 0,15%, min. 250,00 zł 

b)  zabezpieczonej w inny uzgodniony z Bankiem sposób negocjowana, 
 min. 250,00 zł 

UWAGA  
Prowizję za kolejne okresy ważności naliczamy od pozostającego salda akredytywy. 

 

7. Prowizja administracyjna30 negocjowana, 
maks. 5% p.a. 

7. Prowizja administracyjna30 negocjowana 

 

8. Zaangażowanie Banku z tytułu odroczenia płatności w ramach akredytywy 
a)  pokrytej z góry 250,00 zł 
b)  zabezpieczonej w inny sposób – za każdy rozpoczęty  maks. 0,3%, 
1 miesiąc odroczenia,  od kwoty płatności min.250,00 zł 

8. Zaangażowanie Banku z tytułu odroczenia płatności w ramach akredytywy 
a)  pokrytej z góry 250,00 zł 
b)  zabezpieczonej w inny sposób – za każdy rozpoczęty  negocjowana, 
1 miesiąc odroczenia,  od kwoty płatności  min.250,00 zł 

 

Rozdział X. Zlecenia różne 
 

3. Sporządzenie opinii lub informacji o Kliencie: 
a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 

3. Sporządzenie opinii lub informacji o Kliencie: 
a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 



zgodnie z jego wskazaniem: 
 - przez mBank CompanyNet 200,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 300,00 zł 
b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), dyspozycja 

złożona przez 
mBank CompanyNet i przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, dyspozycja 

złożona w sposób inny 
niż przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi zgodnie z jego 
wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

UWAGA 
Opłata jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 
 

zgodnie z jego wskazaniem: 
 - przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną37 200,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 300,00 zł 
b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną38 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), dyspozycja 

złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi zgodnie z 
jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną39 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, dyspozycja 

złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i przekazana 
Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną40 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

UWAGA 
Opłata jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 
37 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 
38 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 
39 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 
40 przekazanie pocztą elektroniczną obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 

 

 25. Obsługa zapytania o realizację Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
 – opłata pobierana od zleceniodawcy 
26. Obsługa zapytania o korektę daty waluty Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
 – opłata pobierana od zleceniodawcy  plus koszty odsetkowe 

 

Rozdział XI. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wycofane z oferty Banku 
A.  Pakiet elastyczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowany do 27 września 2019 r. 
 

20. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro 5,00 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 
UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 

20. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 
a) od 1 do 50 szt. przelewów SEPA miesięcznie (za każdy przelew) 1,50 zł 
b) 51 szt. przelewów SEPA i więcej miesięcznie (za każdy przelew) 1,00 zł 

UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 



 

dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta.  
Polecenie Przelewu SEPA przychodzące na rachunek Klienta 5,00 zł 
prowadzony w ramach Banku 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 

 

21. Polecenie Przelewu SEPA przychodzące na rachunek Klienta 5,00 zł 
prowadzony w ramach Banku 

21. Polecenie Przelewu SEPA przychodzące na rachunek Klienta  bez opłat 
prowadzony w ramach Banku 

 

B.  Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 24.10.2014 r. 
1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT 

 

 15. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro 1,50 zł 

– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 

 

2. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT Plus 

 

19. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro/ 5,00 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym kodem BIC banku beneficjenta 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 
UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie, jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 

19. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro/ 1,90 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku krajowego) 
oraz: 
–  z podanym kodem BIC banku beneficjenta 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 
UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie, jeśli bank beneficjenta 
uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 


