
Zmiany w Taryfie (od 1 grudnia 2020 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej do 30 listopada 2020 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej od 1 grudnia 2020 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 
 

21. Przekaz pocztowy z potwierdzeniem odbioru realizowany 3,50 zł 
przy pomocy systemu bankowości elektronicznej 

21. Przekaz pocztowy z potwierdzeniem odbioru 3,50 zł 
realizowany przy pomocy systemu bankowości elektronicznej (plus opłata 

operatora pocztowego) 
UWAGA 
Aktualną wartość opłat operatora pocztowego publikujemy na stronie 
https://www.mbank.pl/msp-korporacje/obsluga-biezaca/przelewy-
przekazy/przekaz-pocztowy/. 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 
2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 

 

11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego 5,99 zł 
 lub Mobilnego Tokena Sprzętowego3 (miesięcznie za każdy aktywny token) 
3obowiązuje od 01.11.2020 r. 

11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego 5,99 zł 
lub Mobilnego Tokena Sprzętowego (miesięcznie za każdy aktywny token 

w każdym kontekście, do którego 
ma uprawnienia użytkownik systemu) 

12. Przesłanie Tokena Sprzętowego 50,00 zł 
lub Mobilnego Tokena Sprzętowego (za każdą przesyłkę) 

 

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 
 

4. Karta płatnicza Visa Business payWave 

 

11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł (za każdą walutę) 

 

6. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 

 

11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł (za każdą walutę) 

 

8. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 

 

11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł (za każdą walutę) 

https://www.mbank.pl/msp-korporacje/obsluga-biezaca/przelewy-przekazy/przekaz-pocztowy/
https://www.mbank.pl/msp-korporacje/obsluga-biezaca/przelewy-przekazy/przekaz-pocztowy/


  

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 albo pocztą elektroniczną25 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 elektroniczną25 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

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

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 elektroniczną 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%). 

8. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku 50,00 zł 
 aby zabezpieczyć roszczenia osoby trzeciej (o ile cel pełnomocnictwa wynika z 
jego treści) 

8. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku 500,00 zł 
 aby zabezpieczyć roszczenia osoby trzeciej (o ile cel pełnomocnictwa wynika 
z jego treści) 

10. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku 
z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klienta  
a)  z Bankiem  bez opłat 
b)  z innymi podmiotami  20,00 zł 

11. Realizacja zastawu na wierzytelności z rachunku Klienta 100,00 zł 
 na zabezpieczenie roszczenia osoby trzeciej 

12. Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 z pojedynczego rachunku za pośrednictwem (miesięcznie) 
systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT26 

13. Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/ MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 (ze wszystkich rachunków) za pośrednictwem (miesięcznie) 
systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

14. Odtworzenie archiwalnych wyciągów SWIFT MT940/MT941/ 200,00 zł 
MT942/MT950 dostarczanych za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

15. Zmiany w parametryzacji wyciągów SWIFT MT940/MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 dostarczanych za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

16. Uruchomienie lub wstrzymanie przekazywania wyciągów MT940/MT942 
dostarczanych za pośrednictwem systemu mBank CompanyNet 
a) przez administratora Klienta27 bez opłat 
b) na podstawie dyspozycji Klienta przez pracownika Banku28 50,00 zł 

26 obowiązuje do 30.11.2020 r. 
27 obowiązuje od 01.12.2020 r. 
28 obowiązuje od udostępnienia funkcjonalności zarządzania przez administratora klienta 
włączeniem/wyłączeniem MT940/MT942 w systemie mBank CompanyNet 

10. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku 
z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klienta  
a)  z Bankiem  bez opłat 
b)  z innymi podmiotami  4.000,00 zł 

11. Odnotowanie zastawu na wierzytelności z rachunku Klienta 500,00 zł 
 na zabezpieczenie roszczenia osoby trzeciej 

12. Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/ MT941/MT942/MT950 (ze 
wszystkich rachunków)  50,00 zł 
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem 
SWIFT (miesięcznie) 

13. Odtworzenie archiwalnych wyciągów SWIFT MT940/MT941/MT942/MT950 
dostarczanych 200,00 zł 
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem 
SWIFT 

14. Zmiany w parametryzacji wyciągów SWIFT MT940/MT941/MT942/MT950 
dostarczanych 50,00 zł 
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem 
SWIFT 

15. Uruchomienie lub wstrzymanie przekazywania wyciągów MT940/MT942 
dostarczanych za pośrednictwem systemu mBank CompanyNet 
a) przez administratora Klienta bez opłat 
b) na podstawie dyspozycji Klienta przez pracownika Banku 50,00 zł 



  

Rozdział III. Kredyty 
 

 9. Brak wymaganych, zgodnie z umową kredytową,  0,1% (kwartalnie) 
 wpływów na rachunek/ki klienta – od kwoty kredytu lub zadłużenia 23 24 

UWAGA 
Prowizję naliczamy dla kredytów: 
a) odnawialnych - od kwoty udzielonego kredytu, 
b) nieodnawialnych – od kwoty zadłużenia. 
23 Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
24 Przy Umbrelli Facility prowizję pobieramy od Klienta1  

 11. Niedostarczenie w terminie, wynikającym z Regulaminu 1.000,00 zł 
 udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, dokumentów 
 określonych w tym Regulaminie oraz w umowie kredytowej 25 26 

25 Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
26 Przy Umbrelli Facility prowizję pobieramy od Kllienta1 

 

Rozdział IV. Limity wieloproduktowe 
 

 8. Brak wymaganych, zgodnie z umową ramową,  0,1% (kwartalnie) 
 wpływów na rachunek/ki klienta – od kwoty Limitu 25 28 
9. Niedostarczenie w terminie, określonym w Regulaminie 1.000,00 zł 

udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, dokumentów 
określonych w tym Regulaminie oraz w umowie ramowej25 28 

25 Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
28 Przy Umbrelli wieloproduktowej prowizję pobieramy od Kllienta1 

 

Rozdział V. Finansowanie transakcji handlowych 
 

Zapłata 

b) Kredyt na zapłatę zobowiązań, Elektroniczny kredyt na zapłatę zobowiązań 
 7. Brak wymaganych, zgodnie z umową ramową,  0,1% (kwartalnie) 

 wpływów na rachunek/ki klienta – od kwoty Limitu 37 
8. Niedostarczenie w terminie, określonym w Regulaminie 1.000,00 zł 

udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, dokumentów 
określonych w tym Regulaminie oraz w umowie ramowej37 

37 Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

 

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

 9. Wydanie gwarancji bankowej w formie dokumentu papierowego 500,00 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 
zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet albo pocztą elektroniczną45 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 elektroniczną45 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 elektroniczną45 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 elektroniczną45 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

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

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 albo pocztą elektroniczną 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 albo pocztą elektroniczną 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%). 

6. Narzędzia techniczne do korzystania z wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych 

a)  bezpieczna koperta na banknoty formatu B5 (1 szt.) 2,00 zł 
b) bezpieczna koperta na bilon formatu B5 (1 szt.) 4,00 zł 
c)  bezpieczna koperta na banknoty formatu B4 (1 szt.) 6,00 zł 
d)  bezpieczna koperta na banknoty formatu A3 (1 szt.) 6,00 zł 

UWAGA 
Przy zakupie co najmniej 100 szt. bezpiecznych kopert, cenę za szt. obniżamy o 50%. 

e)  karta magnetyczna do wrzutni 
 - wydanie pierwszej karty magnetycznej 10,00 zł 
 - wydanie każdej kolejnej karty magnetycznej 30,00 zł 

UWAGA 
Jeśli Klient korzysta z narzędzi technicznych do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych 
zamkniętych, wymienionych niżej: 
a) portfel,  
b) kaseta do wrzutni, 
c) klucz do wrzutni, 
opłatę pobieramy wg aktualnych kosztów plus 10%. 

6. Narzędzia techniczne do korzystania z wpłat i wypłat gotówkowych 

zamkniętych 
a)  karta magnetyczna do wrzutni 
 - wydanie pierwszej karty magnetycznej 10,00 zł 
 - wydanie każdej kolejnej karty magnetycznej 30,00 zł 
b)  bezpieczne koperty: 

Rodzaj Wymiary 

Minimalna 

liczba 

(pakiet) 

Cena za 

pakiet 

Koperta bezpieczna B5 na 
banknoty z logo mBanku 

185 x 260+85 mm 10 sztuk 3,97 zł 

Koperta bezpieczna B5 na 
banknoty (bez logo) 

185 x 260+85mm 10 sztuk 3,35 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon 
z logo mBanku 

185 x 260+85 mm 10 sztuk 6,25 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon 
(bez logo) 

180 x 260+85mm 10 sztuk 8,39 zł 

Koperta bezpieczna B4 na 
banknoty z logo mBanku 

250 x 355+85 mm 10 sztuk 7,17 zł 



 

Koperta bezpieczna B4 na 
banknoty (bez logo) 

250 x 355+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna A3 na 
banknoty z logo mBanku 

298 x 380+85 mm 10 sztuk 9,15 zł 

Koperta bezpieczna A3 na 
banknoty (bez logo) 

298 x 380+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna C3 (bez 
logo) 

330 x 470+35 mm 10 sztuk 6,87 zł 

Koperta bezpieczna B1 do 
bilonu (9 kg) 

245 x 300 +110mm 
(rączka) 

1 sztuka 1,05 zł 

Koperta bezpieczna B2 do 
bilonu (15 kg) 

400 x 465 +110mm 
(rączka) 

1 sztuka 2,12 zł 
 

UWAGA 
Do zamówienia doliczamy dodatkową opłatę za skompletowanie zamówienia i 
usługi kurierskie w wysokości 18,00 zł. 
UWAGA 
Jeśli Klient korzysta z narzędzi technicznych do realizacji wpłat i wypłat 
gotówkowych zamkniętych, wymienionych niżej: 
a) portfel,  
b) kaseta do wrzutni, 
c) klucz do wrzutni, 
opłatę pobieramy wg aktualnych kosztów plus 10%. 

 


