
Zmiany w Taryfie (od 31 stycznia 2019 r.) 

Brzmienie pozycji Taryfy  w wersji obecnie obowiązującej 
(do 30 stycznia 2019) 

Brzmienie pozycji Taryfy w wersji obowiązującej 
od 31 stycznia 2019 

Rozdział IV Kredyty 
 

1. Prowizja przygotowawcza  
a) od kwoty udzielonego kredytu maks. 3%, min. 1.000,00 zł 
lub limitu linii kredytowej 
b)  od kwoty podwyższenia kredytu  maks. 3%, min. 1.000,00 zł 
lub limitu linii kredytowej 
c)  od kwoty przedłużonego kredytu  maks. 3%, min. 1.000,00 zł 
lub limitu linii kredytowej  

 
2. Wystawienie promesy udzielenia kredytu maks. 5%, min. 1.000,00 zł 
 – od kwoty promesy 
 
3. Rekompensata za odstąpienie od warunków maks. 5%, min. 1.000,00 zł 
 promesy udzielenia kredytu – od kwoty promesy 
 
4. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu maks. 5%, min. 1.000,00 zł 
 – od kwoty kredytu 
 
5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu / Prowizja 5% p.a. 
 od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty kredytu od dnia 
 postawienia kredytu do dyspozycji do dnia ostatecznego wykorzystania kredytu 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prowizja administracyjna19 maks. 5% p.a. 
19 Prowizja za administrowanie i obsługę kredytu, naliczana od kwoty ekspozycji Banku z tytułu kredytu, która 
występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie kredytowej 

 
7. Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej (aneks) w zakresie: 

a)  obejmującym harmonogram spłaty kredytu  min. 1.000,00 zł 
 lub terminy uruchomienia transz kredytu oraz ewentualnie inne zmiany  
b)  wyłącznie innym niż obejmujący harmonogram  min. 500,00 zł 
 spłaty kredytu lub terminy uruchomienia transz kredytu 

 
8. Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu złotowego lub walutowego 

a)  zakończonej w roku bieżącym  20,00 zł 
b)  zakończonej w latach poprzednich  25,00 zł 

 

1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia 0,1 %, min. 500,00 zł 
 produktu ryzyka kredytowego– od kwoty produktu 
2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu – od kwoty kredytu 

a) dla kredytów nieodnawialnych max 3%, min. 3.000,00 zł 
 – naliczana jednorazowo 
b) dla kredytów odnawialnych 2% p.a., min. 2.000,00 zł 
 – naliczana jednorazowo lub corocznie 

 
3. Wystawienie promesy udzielenia kredytu min. 1.000,00 zł 
 – od kwoty promesy 
 
4. Rekompensata za odstąpienie od warunków promesy min. 1.000,00 zł 
 udzielenia kredytu – od kwoty promesy 
 
5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – od kwoty kredytu min. 2,5% 
UWAGA 
Prowizja jest naliczana w przypadku kredytów nieodnawialnych od kwoty kredytu 
spłacanej przed terminem, wskazanym w harmonogramie spłat w umowie. 
 
6. Prowizja za wcześniejsze rozwiązanie umowy – od kwoty kredytu min. 2,5% 

UWAGA 
Prowizja jest naliczana w przypadku kredytów odnawialnych od kwoty udzielonego 
kredytu. 
 
7. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu liczona od dnia 5% p. a. 

postawienia kredytu do dyspozycji do dnia ostatecznego wykorzystania 
kredytu  

 
8. Prowizja administracyjna19 maks. 5% p.a. 
19 Prowizja za administrowanie i obsługę kredytu, naliczana od kwoty ekspozycji Banku z tytułu kredytu, która 
występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie kredytowej 

 
9. Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej (aneks) w zakresie: 

a)  obejmującym harmonogram spłaty kredytu  min. 1.500,00 zł 
 lub terminy uruchomienia transz kredytu oraz ewentualnie inne zmiany  
b)  wyłącznie innym niż obejmującym harmonogram min. 1.000,00 zł 
 spłaty kredytu lub terminy uruchomienia transz kredytu 

 
10. Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu złotowego lub walutowego 

a)  zakończonej w roku bieżącym  60,00 zł 
b)  zakończonej w latach poprzednich  80,00 zł 

 



9. Wyciągi z kontraktów kredytowych: 
a) wyciągi z kontraktów kredytowych w formie elektronicznej bez opłat 
b) wyciągi z kontraktów kredytowych w formie papierowej  10,00 zł 

UWAGA 
Opłata naliczana za każdy wyciąg w formie papierowej i pobierana zbiorczo raz 
w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 

Dodatkowo na życzenie Klienta: 
c) kopie wyciągów z kontraktów kredytowych 20,00 zł 

UWAGA 
Opłata naliczana za każdą kopię i pobierana zbiorczo raz w miesiącu w ramach 
„okresowego rozliczenia”. 
Kopie wyciągów z kontraktów kredytowych dostarczane są w jednej, wybranej przez 
Klienta formie, z której korzysta. 
 
10. Dyspozycja wypłaty z kredytu złożona do Banku w innej formie niż poprzez 

akcję „dyspozycja wypłaty” w mBank CompanyNet – internetowym systemie 
bankowości elektronicznej: 
a) dyspozycja bez załączonych faktur albo z liczbą faktur do 5 szt.: 30,00 zł 
b) dyspozycja z załączoną liczbą faktur od 6 do 10 szt.: 50,00 zł 
c) dyspozycja z załączoną liczbą faktur powyżej 10 szt.: 100,00 zł 

UWAGA 
Opłaty nie pobiera się za dyspozycję wypłaty z kredytu na finansowanie inwestycji 
technologicznej 
 
11. Dyspozycja spłaty kredytu złożona do Banku w innej formie niż 30,00 zł 

poprzez akcję „dyspozycja spłaty” w mBank CompanyNet – internetowym 
systemie bankowości elektronicznej 

11. Wyciągi z kontraktów kredytowych: 
a) wyciągi z kontraktów kredytowych w formie elektronicznej bez opłat 
b) wyciągi z kontraktów kredytowych w formie papierowej  25,00 zł 

UWAGA 
Opłata naliczana za każdy wyciąg w formie papierowej i pobierana zbiorczo raz 
w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 

Dodatkowo na życzenie Klienta: 
c) kopie wyciągów z kontraktów kredytowych 30,00 zł 

UWAGA 
Opłata naliczana za każdą kopię i pobierana zbiorczo raz w miesiącu w ramach 
„okresowego rozliczenia”. 
Kopie wyciągów z kontraktów kredytowych dostarczane są w jednej, wybranej przez 
Klienta formie, z której korzysta. 
 
12. Dyspozycja wypłaty z kredytu, którą Klient złoży do Banku inaczej niż jako 

„dyspozycję wypłaty” w mBank CompanyNet – internetowym systemie 
bankowości elektronicznej: 
a) 0-5 dołączonych faktur: 80,00 zł 
b) 6-10 faktur: 150,00 zł 
c) powyżej 10 faktur: 500,00 zł 

UWAGA 
Opłaty nie pobiera się za dyspozycję wypłaty z kredytu na finansowanie inwestycji 
technologicznej 
 
13. Dyspozycja spłaty kredytu, którą Klient złoży do Banku  80,00 zł 
 inaczej niż jako „dyspozycję spłaty” w mBank CompanyNet – 
 internetowym systemie bankowości elektronicznej 

 
Nowy Rozdział V Limity wieloproduktowe 

 1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia 0,1 %, min. 700,00 zł 
 produktu ryzyka kredytowego – od kwoty Limitu 
 

2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu, naliczana jednorazowo  2% p.a. 
 lub corocznie - od kwoty udzielonego Limitu 
 

3. Prowizja za wcześniejsze rozwiązanie umowy ramowej min. 2% 
 – od kwoty udzielonego Limitu 
 
4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu liczona od dnia 5% p.a. 
 postawienia Limitu do dyspozycji do upływu terminu jego ważności 
 
5. Prowizja administracyjna20 maks. 5% p.a. 
20 Prowizja za administrowanie i obsługę Limitu naliczana od kwoty ekspozycji Banku z tytułu Limitu, która 

występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie ramowej 

 

6. Wprowadzenie zmian do umowy ramowej (aneks) w zakresie: 
a)  obejmującym harmonogram spłaty kredytu lub min. 1.500,00 zł 
 terminy uruchomienia transz kredytu oraz ewentualnie inne zmiany 
b)  wyłącznie innym niż obejmującym harmonogram min. 1.000,00 zł 
 spłaty kredytu lub terminy uruchomienia transz kredytu 



7. Wydanie zaświadczenia o spłacie /wygaśnięciu wszystkich produktów 
 udzielonych ramach Limitu 

a)  w roku bieżącym  60,00 zł 
b)  w latach poprzednich  80,00 zł 

 
Rozdział VI Finansowanie transakcji handlowych 

 
Dyskonto wierzytelności handlowych, Elektroniczne dyskonto 
wierzytelności 
1. Prowizja przygotowawcza negocjowana 
2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 

/ Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 
3. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
4. Prowizja administracyjna20 negocjowana 

maks. 5% p.a. 
20 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana od 

kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie o udzielenie 
produktu 

 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie dostawców 
1. Prowizja przygotowawcza negocjowana 
2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 

/ Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 
3. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
4. Prowizja administracyjna20 negocjowana 

maks. 5% p.a. 
 
 
 
 
 

Finansowanie odbiorców 
1. Prowizja przygotowawcza negocjowana 
2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 

/ Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 
3. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
4. Prowizja administracyjna 20  negocjowana 

maks. 5% p.a. 
 
 
 
 
 

Dyskonto wierzytelności handlowych, Elektroniczne dyskonto 
wierzytelności 
1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia produktu negocjowana 

(kwota lub % od wnioskowanego Limitu) 
2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana jednorazowo negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)21 
21 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego i nieodnawialnego 

3. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana rocznie negocjowana 
(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)22 

22 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego. W przypadku udzielenia Limitu 
odnawialnego ma zastosowanie prowizja pobierana jednorazowo lub rocznie. 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 
liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 

5. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
6. Prowizja administracyjna23 negocjowana, maks. 5% p.a. 
23 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana 

od kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie o 

udzielenie produktu 

 

Finansowanie dostawców 
1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia produktu negocjowana 

(kwota lub % od wnioskowanego Limitu) 
2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana jednorazowo negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)21 

3. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana rocznie negocjowana 
(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)22 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 
liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 

5. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
6. Prowizja administracyjna23 negocjowana, maks. 5% p.a. 
 
Finansowanie odbiorców 
1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia produktu negocjowana 

(kwota lub % od wnioskowanego Limitu) 
2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana jednorazowo negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)21
 

3. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana rocznie negocjowana 
(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)22

 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 
liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 

5. Prowizja od kwoty nabywanej wierzytelności negocjowana 
6. Prowizja administracyjna23 negocjowana, maks. 5% p.a. 
 



Zapłata za zobowiązania, Elektroniczna zapłata zobowiązań 
1. Prowizja przygotowawcza negocjowana 
2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 

/ Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 
3. Prowizja od kwoty zapłaconego zobowiązania negocjowana 
4. Prowizja administracyjna 20  negocjowana, 

maks. 5% p.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyskonto weksli, Forfaiting 
1. Prowizja przygotowawcza negocjowana 
2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonej Linii negocjowana 

/ Prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty Linii 
3. Prowizja od kwoty weksla negocjowana 
4. Prowizja administracyjna 20  negocjowana, 

maks. 5% p.a. 
UWAGA 
Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 
umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane opłaty 
określone w rozdziale IV niniejszej Taryfy 

Zapłata za zobowiązania, Elektroniczna zapłata zobowiązań 
1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia produktu negocjowana 

(kwota lub % od wnioskowanego Limitu) 
2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu  pobierana jednorazowo  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)24 

24 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego i nieodnawialnego 

3. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu pobierana rocznie  negocjowana 
(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)25 

25 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego. W przypadku udzielenia Limitu 

odnawialnego ma zastosowanie prowizja pobierana jednorazowo lub rocznie. 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu negocjowana 
liczona od niewykorzystanej kwoty Limitu 

5. Prowizja od kwoty zapłaconego zobowiązania negocjowana 
6. Prowizja administracyjna26 negocjowana, maks. 5% p.a. 
26 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana 

od kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie o 

udzielenie produktu 

 
Dyskonto weksli, Forfaiting 
1. Opłata za analizę dokumentów w celu udzielenia produktu negocjowana 

(kwota lub % od wnioskowanej Linii) 
2. Prowizja z tytułu udzielenia Linii pobierana jednorazowo  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonej Linii)27 
27 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Linii odnawialnej i nieodnawialnej 

3. Prowizja z tytułu udzielenia Linii pobierana rocznie  negocjowana 
(kwota lub % od kwoty udzielonej Linii)28 

28 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Linii odnawialnej. W przypadku udzielenia Linii odnawialnej ma 
zastosowanie prowizja pobierana jednorazowo lub rocznie 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty udzielonej Linii negocjowana 
liczona od niewykorzystanej kwoty Linii 

5. Prowizja od kwoty weksla negocjowana 
6. Prowizja administracyjna26 negocjowana, maks. 5% p.a. 
26 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana 

od kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie 

udzielenia produktu 

 
UWAGA 
Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 
umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane 
opłaty określone w rozdziale IV niniejszej Taryfy 

 


