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Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych dla 
firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
 

Modyfikacje dotyczą: 

 

Usunięcia zapisów dla: 

 
- Kredytu w rachunku bieżącym dla firm: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

13. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 
 

- Dopuszczalnego salda debetowego: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

6. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Pożyczki dla firm: 
 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

12. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Linii kredytowej zabezpieczonej: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

20. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 

2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 
 

- Kredytu inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego waloryzowanego kursem walut: 
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Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

27. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 

2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu Remontowego dla Wspólnot Mieszkaniowych: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

13. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 
- Kredytu VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym: 

 
Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

14. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego i Wielocelowego kredytu firmowego 
zabezpieczonego waloryzowanego kursem walut: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

26. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu VAT powiązanego z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

14. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu samochodowego dla firm i Kredytu samochodowego dla firm waloryzowanego kursem 

walut (o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony): 
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Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

17. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 

2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu samochodowego dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony): 
 
Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

16. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu obrotowego: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

9. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

- Kredytu obrotowego z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

15. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 
- Produkty wycofane ze sprzedaży - Kredyt zabezpieczony dla firm: 

 

Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

22. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 
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- Produkty wycofane ze sprzedaży - Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym 
waloryzowanym kursem walut: 

 

 Usunięty zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

14. Prowizja od kwoty kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego 
Uwaga: 
1. Prowizja ta naliczana jest na koniec danego roku kalendarzowego od 
kwoty przyznanego kredytu/limitu; 
2. Prowizja ta pobierana jest w dniu 15 stycznia następnego roku 
kalendarzowego, nie 
później jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,39% 

 

W związku ze zmianą nazwy firmy ubezpieczeniowej, dokonuje się zmiany zapisów: 

 
- Linia kredytowa zabezpieczona: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

16. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt 

zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne 

ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

17. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych 
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)2 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

18. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń 
losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 
docelowej wartości nieruchomości)2 

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

19. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych i w budowie od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)2 

0,0075% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

 

Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

16. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt 

zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne 

ubezpieczenie nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

17. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych 
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)2 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

18. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń 

losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 
docelowej wartości nieruchomości)2 

0,01% miesięcznie od sumy 

ubezpieczenia 

19. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych i w budowie od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)2 

0,0075% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

 

- Kredyt inwestycyjny i kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Kredyt inwestycyjny 
Kredyt inwestycyjny 

waloryzowany kursem walut 

21. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia 0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
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TUiR SA nieruchomości mieszkalnych gotowych od 

ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana 

miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 

nieruchomości)3 

22. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia 
TUiR SA nieruchomości mieszkalnych będących w 
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych 
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
równiej docelowej wartości nieruchomości) 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

23. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia 
TUiR SA nieruchomości komercyjnych gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
równiej wartości nieruchomości)  – AXA Ubezpieczenia 
TUiR S.A 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

24. Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA 
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w 
zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
lub nieszczęśliwego wypadku  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata 
płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub 
pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

 
 
 

a) 1,50% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub 
odsetkowej 

25. Podwyższenie Ubezpieczenia w BRE 
Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w 
szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego 
wypadku z tytułu podwyższenia kredytu 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 
miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu 
podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia 
uruchomienia kredytu (opłata miesięczna od 
podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,50% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z 
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) 

pomnożona (liczba dni upływających od dnia 
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni5 
 
 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub 
odsetkowej 

26. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam 
bezpiecznie” 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających 

w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, 

którzy przystępująlub posiadają aktywne ubezpieczenie 

nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

 

Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Kredyt inwestycyjny 
Kredyt inwestycyjny 

waloryzowany kursem walut 

21. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia 
TUiR SA nieruchomości mieszkalnych gotowych od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana 

miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 

nieruchomości)3 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia 
TUiR SA nieruchomości mieszkalnych będących w 
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych 
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
równiej docelowej wartości nieruchomości) 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

23. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia 
TUiR SA nieruchomości komercyjnych gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
równiej wartości nieruchomości)  – AXA Ubezpieczenia 

TUiR S.A 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

24. Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA 
Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w 
zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
lub nieszczęśliwego wypadku  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata 
płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub 
pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

 
 
 

a) 1,50% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub 
odsetkowej 
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25. Podwyższenie Ubezpieczenia w AXA 

Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w 
szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego 
wypadku z tytułu podwyższenia kredytu 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 
miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu 
podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia 
uruchomienia kredytu (opłata miesięczna od 
podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,50% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z 
wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) 

pomnożona (liczba dni upływających od dnia 
podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni5 
 
 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub 
odsetkowej 

26. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam 
bezpiecznie” 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających 

w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, 

którzy przystępują lub posiadają aktywne ubezpieczenie 

nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

 
- Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony i Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony 
waloryzowany kursem walut: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Wielocelowy 

kredyt firmowy 
zabezpieczony  

Wielocelowy 

kredyt firmowy 

zabezpieczony 
waloryzowany 

kursem walut 

20. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata 
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)3 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

21. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń 
losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 
docelowej wartości nieruchomości)3 

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
komercyjnych gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)  – BRE Ubezpieczenia TUiR S.A 

0,0075% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

23. Za Ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego 
wypadku  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu 
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

a) 1,50% od łącznej kwoty 
kredytu (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty za niniejsze 
ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty 
kapitałowo – odsetkowej lub 

odsetkowej 

24. Za podwyższenie Ubezpieczenia w BRE Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty 
Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia 
kredytu (opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu 
(opłata miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,50% od łącznej kwoty 
podwyższenia kredytu 
(z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty 

uzupełniającej) pomnożona (liczba 
dni upływających od dnia 

podwyższenia do końca 24 
miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez 
730 dni4 

b) 4% od miesięcznej raty 
kapitałowo – odsetkowej lub 

odsetkowej 

25. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt 

zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne 
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 
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Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Wielocelowy 

kredyt firmowy 
zabezpieczony  

Wielocelowy 

kredyt firmowy 

zabezpieczony 
waloryzowany 

kursem walut 

20. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata 
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)3 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

21. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń 
losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 
docelowej wartości nieruchomości)3 

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA nieruchomości 
komercyjnych gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  

(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)  – AXA Ubezpieczenia TUiR S.A 

0,0075% miesięcznie od sumy 

ubezpieczenia 

23. Za Ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego 
wypadku  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu 
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

a) 1,50% od łącznej kwoty 
kredytu (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty za niniejsze 
ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty 
kapitałowo – odsetkowej lub 

odsetkowej 

24. Za podwyższenie Ubezpieczenia w AXA Ubezpieczenia TUiR SA Spłaty 
Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby 
lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia 
kredytu (opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu 
(opłata miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,50% od łącznej kwoty 
podwyższenia kredytu 
(z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty 

uzupełniającej) pomnożona (liczba 
dni upływających od dnia 

podwyższenia do końca 24 
miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez 
730 dni4 

b) 4% od miesięcznej raty 
kapitałowo – odsetkowej lub 

odsetkowej 

25. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 

- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt 
zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne 

ubezpieczenie nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TUiR SA .) 

 

16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

 

- Produkty wycofane ze sprzedaży 4. Kredyt zabezpieczony dla firm: 
 
Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

20. Oplata za ubezpieczenie nieruchomości KOMERCYJNYCH  gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  (opłata pobierana 
miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości) 

Opłata za ubezpieczenie nieruchomości komercyjnej – BRE Ubezpieczenia 
TUiR S.A. (dla przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015) 

0,0075% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia nieruchomości 

21. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości MIESZKALNEJ 

a) ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011 r.) 

0,0066% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków i lokali 
mieszkalnych (także w trakcie 

budowy) 

b) ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków lub lokali 

mieszkalnych 

c) ubezpieczenie w BRE Ubezpieczenia TUiR SA     
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków 

mieszkalnych będących w trakcie 
budowy 
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Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

20. Oplata za ubezpieczenie nieruchomości KOMERCYJNYCH  gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  (opłata pobierana 
miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości) 

Opłata za ubezpieczenie nieruchomości komercyjnej – AXA Ubezpieczenia 

TUiR S.A. (dla przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015) 

0,0075% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia nieruchomości 

21. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości MIESZKALNEJ 

a) ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011 r.) 

0,0066% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków i lokali 
mieszkalnych (także w trakcie 

budowy) 

b) ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków lub lokali 

mieszkalnych 

c) ubezpieczenie w AXA Ubezpieczenia TUiR SA     
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków 

mieszkalnych będących w trakcie 
budowy 

 

Dla Produktów wycofanych ze sprzedaży - 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych 

polskich; a) mBiznes konto następuje zmiana opłat: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

3. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na 

dowolny rachunek bieżący mBiznes konto w mBanku 
0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004  

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym inny niż 1140 2004  

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu zewnętrznego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek 
bieżący mBiznes konto w mBanku  

0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

 
 

Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Internet, 

AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 

mBanku 

3. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na 
dowolny rachunek bieżący mBiznes konto 
w mBanku(obowiązuje do 16.12.2015r.) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na 
dowolny rachunek bieżący mBiznes konto w mBanku 
(obowiązuje od 17.12.2015r.) 

0,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004 (obowiązuje do 16.12.2015r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004 (obowiązuje od 17.12.2015r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym inny niż 1140 2004 (obowiązuje do 
16.12.2015r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 
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c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy 

zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym inny niż 1140 2004 (obowiązuje od 
17.12.2015r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu zewnętrznego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego (obowiązuje do 16.12.2015r.) 

1,50 zł 2,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie przelewu zewnętrznego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego (obowiązuje od 17.12.2015r.) 

1,50 zł 4,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek 
bieżący mBiznes konto w mBanku (obowiązuje do 
16.12.2015r.) 

0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

e) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek 
bieżący mBiznes konto w mBanku (obowiązuje od 
17.12.2015r.) 

0,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

 

Dodano zapis w części Karty kredytowe: 

 

- Dodany zapis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Business 
Credit 

MasterCard® 
Credit 

Business 

MasterCard 
Credit 

Professional 

8. Prowizja za uruchomienie usługi Spłaty na raty w karcie 
kredytowej dla firm 

2% od kwoty limitu uruchomionego w usłudze 
Spłaty na raty 

 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 03.12.2015 r. 

 

 


