
Zmiany w Taryfie (od 30 września 2019 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji obecnie obowiązującej 
(do 29 września 2019) 

Pozycja Taryfy w wersji obowiązującej 
(od 30 września 2019) 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 

15. Przelew złotowy – uznanie rachunku  bez opłat 

UWAGA 
Przelew złotowy otrzymany z innego banku krajowego za pośrednictwem 
elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR albo SORBNET2 na rzecz 
Klienta, który ma rachunek w Banku rozliczany zgodnie z następującymi zasadami: 
1/ jeśli rachunek Klienta jest w złotych, księgowanie następuje na tym rachunku, 
2/ jeśli rachunek Klienta jest w walucie innej niż złoty, księgowanie na tym rachunku 

następuje z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną 
Tabelą kursów walut mBanku S.A. (transakcja wymiany następuje, o ile, 
w wyniku automatycznego wyszukiwania innego rachunku Klienta w złotych, nie 
nastąpiła identyfikacja i uznanie tego rachunku). 

15. Przelew złotowy – uznanie rachunku: 

a) automatycznie (bez konieczności ingerencji manualnej  bez opłat 
        po stronie Banku) 
b) manualnie 30,00 zł 

UWAGA 
Przelew złotowy otrzymany z innego banku krajowego za pośrednictwem 
elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR albo SORBNET2 na 
rzecz Klienta, który ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, gdy: 
1/ wskazany w przelewie numer rachunku NRB jest prawidłowy, 
2/ rachunek prowadzony jest w złotych, lub 
3/ rachunek jest w walucie innej niż złoty. Księgowanie na tym rachunku następuje 

z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną Tabelą 
kursów walut mBanku S.A. (transakcja wymiany następuje, o ile, w wyniku 
automatycznego wyszukiwania innego rachunku Klienta w złotych, nie nastąpiła 
identyfikacja i uznanie tego rachunku). 

 

16. Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET2 – obciążenie rachunku 

a) na kwotę 1.000.000,00 zł lub wyższą 18,00 zł plus opłata NBP 

b) na kwotę niższą niż 1.000.000,00 zł 45,00 zł plus opłata NBP 

UWAGA 

Dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu złotowego 

oraz przelewu złotowego w ramach systemu SORBNET2, zlecanego przy pomocy 

komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega automatycznemu przetwarzaniu 

ponieważ jest niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku wskazanymi 

w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie 

Transferu)”. Dokument znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy 

mBanku, w tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

16. Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET2 – obciążenie rachunku 

a) na kwotę 1.000.000,00 zł lub wyższą 18,00 zł plus opłata NBP 

b) na kwotę niższą niż 1.000.000,00 zł 45,00 zł plus opłata NBP 

UWAGA 

Dodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu 

złotowego oraz przelewu złotowego w ramach systemu SORBNET2, zlecanego przy 

pomocy komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega automatycznemu 

przetwarzaniu ponieważ jest niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi 

Banku wskazanymi w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 

101 (Zlecenie Transferu)”. Dokument znajduje się na stronach Portalu 

internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-

korporacje. 

 

34. Aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty,  500,00 zł 

Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda, Rachunek Zastrzeżony, Rachunek Powierniczy 

34. Aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty,  500,00 zł 

Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda 

 

B. Płatności zagraniczne 

 

2. Przelew złotowy realizowany na rachunek Klienta prowadzony w walucie obcej 

w ramach Banku lub przelew w walucie obcej, realizowany na rachunek Klienta 

prowadzony w ramach Banku 

2. Przelew złotowy realizowany na rachunek Klienta prowadzony w walucie obcej 

w ramach Banku lub przelew w walucie obcej, realizowany na rachunek Klienta 

prowadzony w ramach Banku 



a)  gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje najpóźniej  20,00 zł 

w następnym dniu roboczym dla Banku 

b) gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje 30,00 zł 

w ciągu danego dnia roboczego dla Banku 

UWAGA do pkt 2a 

Dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu 

złotowego, zlecanego przy pomocy komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega 

automatycznemu przetwarzaniu ponieważ jest niezgodny z zasadami i wymaganiami 

technicznymi Banku wskazanymi w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu 

SWIFT MT 101 (Zlecenie Transferu)”. Dokument znajduje się na stronach Portalu 

internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-

korporacje. 

a)  gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje najpóźniej  20,00 zł 

w następnym dniu roboczym dla Banku 

b) gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje 30,00 zł 

w ciągu danego dnia roboczego dla Banku 

UWAGA do pkt 2a 

Dodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu 

złotowego, zlecanego przy pomocy komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega 

automatycznemu przetwarzaniu ponieważ jest niezgodny z zasadami 

i wymaganiami technicznymi Banku wskazanymi w dokumencie „Specyfikacja 

formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie Transferu)”. Dokument znajduje się 

na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 

www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

 

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. 

20,00 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. 

30,00 zł,  

maks. 300,00 zł 

EKSPRES D 
dyspozycji płatniczej w walutach: 

EUR, GBP i USD 

0,5%, min. 

40,00 zł 

 gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank 

4. Przelew za granicę w walutach: AUD, CNY, JPY i PLN,  0,4%, 
 lub przelew na rachunek w innym banku krajowym w walutach: min. 20,00 zł, 

 AUD, CNY i JPY - od kwoty przelewu maks. 200,00 zł 

UWAGA do pkt 3 i 4 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu dokonane w formie papierowej na 

formularzu: 
- standardowym (formularz dostępny w lokalach Banku), 35,00 zł 
- niestandardowym (formularz inny niż dostępny w lokalach Banku). 50,00 zł 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu, które nie podlega 

automatycznemu przetwarzaniu przez Bank, ponieważ nie zawiera: 

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 

4. Przelew za granicę w walutach: AUD, CNY, JPY i PLN,  0,4%, 
 lub przelew na rachunek w innym banku krajowym w walutach: min. 40,00 zł, 

 AUD, CNY i JPY - od kwoty przelewu maks. 200,00 zł 

UWAGA do pkt 3 i 4 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu dokonane w formie papierowej 

na formularzu: 
- standardowym (formularz dostępny w lokalach Banku), 35,00 zł 
- niestandardowym (formularz inny niż dostępny w lokalach Banku). 50,00 zł 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu, które nie podlega 

automatycznemu przetwarzaniu przez Bank, ponieważ nie zawiera: 



- kodu BIC banku beneficjenta 30,00 zł 
- dla przelewów za granicę w złotych - określenia opcji kosztów SHA, tzn. koszty 

banku 30,00 zł 

wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa 

beneficjent 
- danych określonych w zasadach i wymaganiach technicznych Banku wskazanych 

w dokumencie 30,00 zł 

„Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie transferu)”. Dokument 

znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 

www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

Pobieramy dodatkowe koszty telekomunikacyjne (SWIFT), zgodnie z Rozdziałem XII 

"Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne". 

- kodu BIC banku beneficjenta 30,00 zł 
- dla przelewów za granicę w złotych - określenia opcji kosztów SHA, tzn. koszty 

banku 30,00 zł 

wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa 

beneficjent 
- danych określonych w zasadach i wymaganiach technicznych Banku wskazanych 

w dokumencie 40,00 zł 

„Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie transferu)”. 

Dokument znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w 

tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

Pobieramy dodatkowe koszty telekomunikacyjne (SWIFT), zgodnie z Rozdziałem XII 

"Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne". 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 

 

4. Usługa mBank ComapnyConnect 4. Rozwiązania integracyjne 

 

1.  Udostępnienie usługi mBank CompanyConnect 2.000,00 zł 
w wersji Classic i Developer  

2.  Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 200,00 zł 

  (miesięcznie) 

3. Przygotowanie indywidualnego rozwiązania integracyjnego negocjowana, 

  min. 3 000,00 zł (jednorazowo) 

4. Korzystanie z indywidualnego rozwiązania integracyjnego negocjowana, 

  min. 500,00 zł (miesięcznie) 

5. Udostępnienie rozszerzonego formatu importu zleceń 1 000,00 zł 

(Custom Import) w mBank CompanyNet (jednorazowo) 

6. Udostępnienie oprogramowania Konwerter plików 1 000,00 zł 

1. Aktywacja/dezaktywacja usługi mBank CompanyConnect (samodzielnie) bez opłat 
2. Aktywacja/dezaktywacja usługi mBank CompanyConnect (przez Bank) 50,00 zł 

3.  Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 50,00 zł (miesięcznie) 

4.  Udostępnienie oprogramowania mBank CompanyConnect Classic 300,00 zł 

(jednorazowo) 

5. Instalacja oprogramowania mBank CompanyConnect Classic 500,00 zł (wizyta) 

        przez pracownika Banku 

6. Przygotowanie środowiska wdrożeniowego 2 000,00 zł (jednorazowo) 

        mBank CompanyConnect Developer 

7. Przygotowanie indywidualnego rozwiązania integracyjnego  negocjowana, 

        innego niż wskazane w pkt 1-6  min. 3 000,00 zł (jednorazowo) 

8. Korzystanie z indywidualnego rozwiązania integracyjnego  negocjowana, 

        innego niż wskazane w pkt 1-6  min. 500,00 zł (miesięcznie) 

9. Udostępnienie rozszerzonego formatu importu zleceń (Custom Import) 1 000,00 zł 

w mBank CompanyNet (jednorazowo) 

10. Udostępnienie oprogramowania Konwerter plików 1 000,00 zł 

 

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 

 

1. Karta płatnicza Visa Business debetowa payWave 

 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

 

 2. Karta płatnicza Visa Business Świat1 

 1. Wydanie karty  200,00 zł 

2. Miesięczne użytkowanie karty  50,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty  30,00 zł 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  200,00 zł 



5. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku – usługa  2,50 zł 

dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 

6. Wysyłka karty lub kodu PIN na adres oddziału bądź adres korespondencyjny 

użytkownika karty: 

a) listem zwykłym  bez opłat 

b) kurierem  50,00 zł 

7. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej 1,50 zł 

(usługa Visa cash back)2 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty 

a) w bankomatach sieci: 

– Planet Cash  3,00 zł 

– Euronet na terenie Polski  3,00 zł 

– Santander Bank Polska S.A.  3,00 zł 

b) w innych bankomatach i kasach banków w kraju  3%, min. 7,00 zł 

c) w bankomatach i kasach banków za granicą  4%, min. 10,00 zł 

9. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 

a) w kraju  20,00 zł 

b) za granicą  50,00 zł 

10. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

11. Zmiana limitu/ów autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
1 prowizje i opłaty z tytułu wydania i użytkowania karty obowiązują od momentu udostępnienia tej karty przez 

Bank 
2 szczegóły dotyczące usługi dostępne są w ramach portalu internetowego Grupy mBanku, pod adresem 

www.mbank.pl 

 

3. Karta płatnicza Visa Business payWave 

 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

 

4. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass 
 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

 

5. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 
 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

 

6. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass 

 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

 

7. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 

 

 1. Przyjęcie do realizacji papierowego wniosku o wydanie karty 50,00 zł 

  

10. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Bonus Prepaid  

1. Wydanie karty 10,00 zł  



2. Miesięczne użytkowanie karty negocjowana 
3. Wydanie karty na kolejny okres (wznowienie karty) 10,00 zł 
4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  10,00 zł 
5. Sprawdzenie salda karty: 

a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat 
b) przez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat 

6. Nadruk na karcie (Picture Card) 5,00 zł 
 (opłatę doliczamy każdorazowo do opłaty za wydanie karty) 
7. Wysyłka karty:  

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 20,00 zł 
c) kurierem – przesyłką zbiorczą 30,00 zł 
 (za każde 1000 szt. kart) 

8. Zasilenie /rozładowanie kart przez mBank CompanyNet (zasilenie/ 0,5% 
       rozładowanie  z wykorzystaniem pliku zasileniowego) – od kwoty 
       zasilenia/rozładowania 
9. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej w kraju  20,00 zł 
10. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
11.  Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych dla Użytkowników kart 
 bez opłat 
12.  Prowadzenie Rachunku Zasileniowego do obsługi kart na rzecz Klienta bez opłat 
13. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym wzorem awersu 
karty przygotowanym  300,00 zł 
 przez Klienta (Picture Card) 
14. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty (Co-brand Card) – 
w zależności od wolumenu zamawianych kart 
15. Przygotowanie – na zlecenie Klienta i na podstawie dostarczonych przez niego 

informacji – elektronicznego pliku danych w formacie wymaganym do złożenia: 
a) dyspozycji masowych kart: zamówienia kart spersonalizowanych,  20,00 zł 

personalizacji kart albo modyfikacji danych (za każde 100 pozycji 
dyspozycji) 

b) innych niż w pkt a dyspozycji masowych kart 10,00 zł 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

16. Przygotowanie – na zlecenie Klienta – i udostępnienie, w formie 10,00 zł 
elektronicznego pliku, raportu związanego z dyspozycjami masowymi kart 

17. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zmiany rachunku do prowizji lub 200,00 zł 
opłat dla nieaktywnych kart Prepaid (opłatę naliczamy niezależnie od liczby 
kart) 

UWAGA do pkt 15 - 17 
Opłatę naliczamy i pobieramy raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
18. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zmiany  kodu programu 200,00 zł 
do nieaktywnych kart Prepaid 

 UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 2 

Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej nie pobieramy prowizji za 

przewalutowanie transakcji. 



E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw E. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw1 

 

Pakiet elastyczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
1. Korzystanie z rachunku elastycznego obejmujące: 90,00 zł 

- standardowe administrowanie rachunkiem (miesięcznie) 
(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) oraz 
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie 
z mBank CompanyNet(podstawowy moduł transakcyjny) 
 

2. Korzystanie z rachunku elastycznego plus obejmujące: 140,00 zł 
- standardowe administrowanie rachunkiem (miesięcznie) 
(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) oraz 
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) oraz 

- prowadzenie Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej 
UWAGA 
Jeżeli administrowanie rachunkiem obejmuje ujęte w rozdziale I.A. pkt 4 lub 5 
czynności dodatkowe, opłata miesięczna wzrasta odpowiednio o 140 zł lub 280 zł. 
Jeśli Bank prowadzi rachunki dla co najmniej dwóch Klientów, powiązanych ze sobą 
kapitałowo lub organizacyjnie tj. przez osobę właściciela/ współwłaściciela/ 
akcjonariusza/udziałowca, opłaty określone w pkt 1 i 2 wynoszą odpowiednio 75 zł 
i 125 zł. 
3. Korzystanie z dwóch dowolnie wybranych dodatkowych modułów bez opłat 

mBank CompanyNet – od każdego modułu w ramach każdej instalacji systemu 
4. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie wybranego 30,00 zł 

dodatkowego modułu mBank CompanyNet – od każdego modułu (miesięcznie) 
w ramach każdej instalacji systemu  

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do oferty 
Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej oraz 
modułu Informacje biznesowe) 
5. Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 100,00 zł 

  (miesięcznie) 
6. Wydanie karty VISA Business debetowa payWave bez opłat 
7. Użytkowanie karty VISA Business debetowa payWave 5,00 zł 

  (miesięcznie) 
8. Wypłata gotówki przy użyciu karty Visa Business debetowa payWave 1,00 zł 

w bankomatach sieci Planet Cash  
9. Wpłata gotówkowa przy użyciu karty Visa Business debetowa payWave we 

wpłatomatach: 
a) Banku  0,1% min. 5,00 zł 
b) Euronetu 0,1% min. 5,00 zł 

10. Wydanie karty VISA Business debetowa payWave 30,00 zł 

(opłatę pobieramy jeśli Klient odstąpi od Umowy) 
11. Wydanie karty VISA Business payWave 50,00 zł 

Rodzaj prowizji / opłaty 
Pakiet 

rozwój 

Pakiet 

równowaga 

Pakiet 

świat 

Administrowanie rachunkiem 

(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 

Za pierwsze 2 rachunki 

łącznie 25,00 zł. 

Za każdy kolejny 

rachunek 19,00 zł 

(miesięcznie) 

90,00 zł 

(miesięcznie) 

140,00 zł 

(miesięcznie) 

mBank CompanyNet – internetowy system 

bankowości elektronicznej 
 

Korzystanie z modułu podstawowego oraz 

dwóch dowolnie wybranych dodatkowych 

modułów internetowego systemu 

bankowości elektronicznej - od każdego 

modułu w ramach każdej instalacji systemu 

bez opłat bez opłat bez opłat 

Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego 

dowolnie wybranego dodatkowego modułu 

internetowego systemu bankowości 

elektronicznej – od każdego modułu 

w ramach każdej instalacji systemu 

30,00 zł 

(miesięcznie) 

30,00 zł 

(miesięcznie) 

30,00 zł 

(miesięcznie) 

Korzystanie z usługi mPlatformy walutowej bez opłat bez opłat bez opłat 

Przelew złotowy – obciążenie rachunku, 

realizowany na rachunek złotowy zlecany 

przy pomocy systemu bankowości 
elektronicznej (zgodnie z rozdziałem I.A.16) 

oraz 

Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar 

Płatności w Euro/ zlecane przy pomocy 

systemu bankowości elektronicznej 
(zgodnie z rozdziałem I.B.5) 

15 przelewów 

miesięcznie bez opłat 

0,99 zł 
(za każdy kolejny 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew) 

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 automatycznie (bez 

konieczności ingerencji manualnej po 

stronie Banku) (zgodnie z rozdziałem 

I.B.1.a.) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

Przelew złotowy realizowany na rachunek 

Klienta prowadzony w walucie obcej w 

ramach Banku lub przelew w walucie obcej, 

realizowany na rachunek Klienta 

prowadzony w ramach Banku, gdzie 

księgowanie na rachunku beneficjenta 

następuje najpóźniej w następnym dniu 

roboczym dla Banku (zgodnie z rozdziałem 

I.B.2.a) 

5,00 zł 

(za każdy przelew) 

5,00 zł 

(za każdy 

przelew) 

5,00 zł 

(za każdy 

przelew) 



12. Wznowienie karty VISA Business payWave 50,00 zł 
13. Użytkowanie karty VISA Business payWave 10,00 zł 

  (miesięcznie) 
14. Wydanie karty MasterCard Corporate PayPass 50,00 zł 
15. Wznowienie karty MasterCard Corporate PayPass 50,00 zł 
16. Użytkowanie karty MasterCard Corporate PayPass 10,00 zł 

  (miesięcznie) 
17. Przelew złotowy zlecany przy pomocy mBank CompanyNet – 

a) od 1 do 50 szt. przelewów złotowych miesięcznie (za każdy przelew) 1,50 zł 
b) 51 szt. przelewów złotowych i więcej miesięcznie (za każdy przelew) 1,00 zł 

18. Przelew złotowy natychmiastowy Express Elixir – obciążenie rachunku 6,00 zł 
19. Przelew złotowy natychmiastowy Blue Cash – obciążenie rachunku   6,00 zł 
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 
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 

 

Przelew za granicę w walucie obcej lub 

przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w walucie obcej (D+2) oraz 

(D+1) - Data waluty dla banku beneficjenta 

zgodnie z Taryfą 
zgodnie z 

Taryfą 

0,25% min. 

25,00 zł 

max 65,00 zł 

(od kwoty 

przelewu) 

+ dodatkowe 

koszty 

telekomunikacyj

ne (SWIFT), 

zgodnie 

z Rozdziałem 

XII 

"Zryczałtowane 

opłaty 

telekomunikacyj

ne" 

Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT 

MT940/MT941/MT942/MT950 (od 

wszystkich rachunków) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

Wydanie karty VISA Business debetowa 

payWave 
bez opłat bez opłat bez opłat 

Użytkowanie karty VISA Business debetowa 

payWave 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

Wypłata gotówki przy użyciu karty Visa 

Business debetowa payWave w 

bankomatach sieci: 

 

Planet Cash zgodnie z Taryfą 
1,50 zł (za 

transakcję) 

zgodnie z 

Taryfą 

Euronet zgodnie z Taryfą 
3,00 zł (za 

transakcję) 

zgodnie z 

Taryfą 

Wpłata gotówkowa przy użyciu karty Visa 

Business debetowa payWave we 

wpłatomatach 

zgodnie z Taryfą 

0,1 % min. 5,00 

zł 

(od kwoty 

pojedynczej 

wpłaty) 

zgodnie z 

Taryfą 



 
 

Rodzaj opłaty 
Pakiet 

rozwój 
Pakiet równowaga Pakiet świat 

Uprawnienie do 

zwrotu opłaty za 

pakiet 

n/d 

1/ jeżeli średniomiesięczne saldo na 

rachunkach Klienta (bieżących, 

pomocniczych, VAT) przekroczy 50 
tys. zł – zwrot 50% opłaty (zwrot 

dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

1/ jeżeli suma miesięcznych 

obrotów transakcji wymiany walut 

wykonanych przez Klientów za 

pośrednictwem mPlatformy 
walutowej przekroczy 50 tys. zł – 

zwrot 50% opłaty (zwrot 

dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

2/ jeżeli średniomiesięczne saldo na 

rachunkach Klienta (bieżących, 

pomocniczych, VAT) przekroczy 150 

tys. zł – zwrot 100% opłaty (zwrot 
dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

2/ jeżeli suma miesięcznych 
obrotów transakcji wymiany walut 

wykonanych przez Klienta za 

pośrednictwem mPlatformy 

walutowej przekroczy 100 tys. 
zł  – zwrot 100% opłaty (zwrot 

dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

Do wyliczania średniomiesięcznego 

salda nie są brane pod uwagę 

transakcje: Auto Overnight – 

automatycznego rachunku 
depozytowego, lokat terminowych, 

związane z produktami zarządzania 

płynnością na rachunkach 

bankowych, uruchamiania kredytów, 

spłaty kredytów, w tym kredytów i 
innych należności 

przeterminowanych. 

Salda na rachunkach walutowych 

przeliczamy na zł po kursie średnim 
NBP. 

Obroty na mPlatformie walutowej, 
o których mowa w pkt 1 i 2, 

wyrażone są w zł; zliczana jest 

waluta bazowa, transakcje z 

walutą bazową inną niż zł 

przeliczane są na zł po kursie 
średnim NBP z dnia zawarcia 

transakcji. 

 

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 

 

15. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji otrzymanej w formie  10,00 zł 
komunikatu SWIFT MT101 przesłana w formie komunikatu SWIFT MT195 

15. Odrzucenie przez Bank dyspozycji otrzymanej w formie 10,00 zł 
komunikatu SWIFT MT101 potwierdzone komunikatem SWIFT 

 

Rozdział V. Finansowanie transakcji handlowych 
 

UWAGA 

Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 

umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane opłaty 

określone w rozdziale IV Taryfy. 

Opłaty i prowizje naliczane za dyskonto wierzytelności handlowych, elektroniczne 

dyskonto wierzytelności, finansowanie dostawców, finasowanie odbiorców, zapłatę za 

zobowiązania, elektroniczną zapłatę zobowiązań są opłatami i prowizjami netto – nie 

zawierają VAT.  

UWAGA 

Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 

umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane 

opłaty określone w rozdziale IV Taryfy. 

Opłaty i prowizje naliczane za dyskonto wierzytelności handlowych, elektroniczne 

dyskonto wierzytelności, finansowanie dostawców, finasowanie odbiorców, zapłatę 

za zobowiązania, elektroniczną zapłatę zobowiązań są opłatami i prowizjami netto 

– nie zawierają VAT. Do kwoty opłaty i prowizji będzie doliczony podatek VAT 

w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 



Rozdział VII. Akredytywy 
 

4. Anulowanie zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany  min. 250,00 zł 
 – w zależności od nakładu pracy 

4. Anulowanie zlecenia otwarcia akredytywy lub zlecenia zmiany 250,00 zł 

 

Rozdział IX. Usługi powiernicze 
 

UWAGA 
Opłaty są opłatami netto bez VAT. 
Podstawą naliczania opłat miesięcznych za przechowywanie jest wartość papierów 
wartościowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych, rachunku 
depozytowym oraz rejestrach według stanu na zakończenie poszczególnych dni 
kalendarzowych. 
Opłatę za anulowanie dyspozycji pobieramy w wysokości i na zasadach jak za 
realizację pierwotnej dyspozycji. 
Wymienione w tym rozdziale opłaty pobierane przez depozytariusza nie zawierają 
opłat i prowizji biur i domów maklerskich, opłat centralnych depozytów 
(w szczególności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Narodowego 
Banku Polskiego) oraz opłat na rzecz Obowiązkowego Systemu Rekompensat. 

UWAGA 
Opłaty są opłatami netto bez VAT. Do kwoty opłaty i prowizji będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
Podstawą naliczania opłat miesięcznych za przechowywanie jest wartość papierów 
wartościowych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych, rachunku 
depozytowym oraz rejestrach według stanu na zakończenie poszczególnych dni 
kalendarzowych.  
Opłatę za anulowanie dyspozycji pobieramy w wysokości i na zasadach jak za 
realizację pierwotnej dyspozycji. 
Poza wymienionymi w tym rozdziale opłatami, pobieranymi przez depozytariusza, 
mogą być pobierane inne opłaty i prowizje biur i domów maklerskich, opłaty 
centralnych depozytów (w szczególności Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych, zagranicznych izb 
rozliczeniowych) oraz opłaty na rzecz Obowiązkowego Systemu Rekompensat. 

 

Rozdział X. Zlecenia różne 
 

1. Opiniowanie umów handlowych, doradztwo 0,1%, min. 2.000,00 zł 
kontraktowe, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, strukturyzacja transakcji 
finasowania handlu (od wartości kontraktu) 

UWAGA 
Opłata za opiniowanie umów handlowych, doradztwo kontraktowe, pomoc 
w przygotowaniu dokumentacji, strukturyzację transakcji finansowania handlu jest 
opłatą netto – nie zawiera VAT.  

1. Opiniowanie umów handlowych, doradztwo 0,1%, min. 2.000,00 zł 
kontraktowe, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, strukturyzacja 
transakcji finasowania handlu (od wartości kontraktu) 

UWAGA 
Opłata za opiniowanie umów handlowych, doradztwo kontraktowe, pomoc 
w przygotowaniu dokumentacji, strukturyzację transakcji finansowania handlu jest 
opłatą netto – nie zawiera VAT. Do kwoty opłaty i prowizji będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

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. 
1. Korzystanie z rachunku elastycznego obejmujące: 90,00 zł 

- standardowe administrowanie rachunkiem (miesięcznie) 
(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) oraz 
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) 

2. Korzystanie z rachunku elastycznego plus obejmujące: 140,00 zł 
- standardowe administrowanie rachunkiem (miesięcznie) 
(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) oraz 
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) oraz 
- prowadzenie Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej 



UWAGA 
Jeżeli administrowanie rachunkiem obejmuje ujęte w rozdziale I.A. pkt 4 lub 5 
czynności dodatkowe, opłata miesięczna wzrasta odpowiednio o 140 zł lub 280 zł. 
Jeśli Bank prowadzi rachunki dla co najmniej dwóch Klientów, powiązanych ze sobą 
kapitałowo lub organizacyjnie tj. przez osobę właściciela/ współwłaściciela/ 
akcjonariusza/udziałowca, opłaty określone w pkt 1 i 2 wynoszą odpowiednio 75 zł 
i 125 zł. 
3. Korzystanie z dwóch dowolnie wybranych dodatkowych modułów bez opłat 

mBank CompanyNet – od każdego modułu w ramach każdej instalacji 
systemu 

4. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie wybranego  30,00 zł 
dodatkowego modułu mBank CompanyNet – od każdego (miesięcznie) 
modułu w ramach każdej instalacji systemu  

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 
5. Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 100,00 zł 

  (miesięcznie) 
6. Wydanie karty VISA Business debetowa payWave bez opłat 
7. Użytkowanie karty VISA Business debetowa payWave 5,00 zł 

  (miesięcznie) 
8. Wypłata gotówki przy użyciu karty Visa Business debetowa payWave 1,00 zł 

w bankomatach sieci Planet Cash  
9. Wpłata gotówkowa przy użyciu karty Visa Business debetowa payWave we 

wpłatomatach: 
a) Banku  0,1% min. 5,00 zł 
b) Euronetu 0,1% min. 5,00 zł 

10. Wydanie karty VISA Business debetowa payWave 30,00 zł 
(opłatę pobieramy jeśli Klient odstąpi od Umowy) 

11. Wydanie karty VISA Business payWave 50,00 zł 
12. Wznowienie karty VISA Business payWave 50,00 zł 

13. Użytkowanie karty VISA Business payWave 10,00 zł 
  (miesięcznie) 

14. Wydanie karty MasterCard Corporate PayPass 50,00 zł 
15. Wznowienie karty MasterCard Corporate PayPass 50,00 zł 
16. Użytkowanie karty MasterCard Corporate PayPass 10,00 zł 

  (miesięcznie) 
17. Przelew złotowy zlecany przy pomocy mBank CompanyNet – 

a) od 1 do 50 szt. przelewów złotowych miesięcznie 1,50 zł 
(za każdy przelew) 

b) 51 szt. przelewów złotowych i więcej miesięcznie 1,00 zł 
(za każdy przelew) 

18. Przelew złotowy natychmiastowy Express Elixir – obciążenie rachunku 6,00 zł 
19. Przelew złotowy natychmiastowy Blue Cash – obciążenie rachunku   6,00 zł 
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 
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 

 


