Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla firm w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
18 czerwca 2019 r. zmieniamy cennik. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 19 sierpnia br. Przy każdej zmianie znajdziesz dokładną datę, od której będziemy stosować
nowe zasady.
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Zmiany dotyczące kont (rachunków bieżących):



aktualnie oferowanych,
wycofanych ze sprzedaży (jeśli je masz, dalej możesz z nich korzystać, ale nie oferujemy ich już klientom).

W części Produkty wycofane ze sprzedaży

– w pkt 1. podpunkt a)




Wzrosną opłaty za prowadzenie rachunku mKonto e-Business Class, do 5 zł.
Wzrosną opłaty za dowolny przelew zewnętrzny przez internet z mKonto Business Class – do 0,70 zł.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
W części II. Rachunki oszczędnościowe i
pomocnicze

– w pkt 2. podpunkt a), b)



Zmiany porządkowe: dodaliśmy nazwy rachunków do mBiznes konta pomocniczego.

Obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczące kart debetowych do kont:



aktualnie oferowanych,
wydanych do kont wycofanych ze sprzedaży.

W części I. Rachunki bieżące

– w pkt 1. podpunkt a),
W części Produkty wycofane ze sprzedaży





Rezygnujemy z warunku, który pozwalał uniknąć opłaty za kartę debetową do konta mBiznes konto Standard.
Opłata będzie wynosić 5 zł.
Wzrośnie opłata za kartę debetową do mBiznes konto, do 5 zł.
Wzrośnie opłata za kartę debetową do mKonto First Class, do 7 zł.
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– w pkt 1. podpunkt a), b)



Wzrosną opłaty za kartę debetową do mKonto e-Business, do 7 zł.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
W części III. Debetowe karty płatnicze



– w pkt 1., 2.

Ujednolicamy do 3% wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji kartami Mastercard (niezależnie od waluty
transakcji).

W części Produkty wycofane ze sprzedaży

– w pkt 3. podpunkt a), b) i 5. podpunkt a),

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.

b)




Zmiana porządkowa: zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard na Mastercard oraz mBiznes Konto na mBiznes
konto
Zmiana porządkowa: przenosimy karty Mastercard® Debit Business i Visa Business Debit do rachunku mBiznes
konto do części „Produkty wycofane ze sprzedaży”. Jeśli masz mBiznes konto, wciąż możesz jednak zamówić te
karty do swojego rachunku.

Obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczące produktów kredytowych
W części XVIII. Faktoring

Nic nie zapłacisz za uruchomienie limitu faktoringowego, a prowizję za sfinansowanie faktury uzależnimy od okresu jej
spłaty:





do 30 dni – 2%,
30-60 dni – 4%,
60-90 dni – 6%,
90-120 dni – 8%.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.

Zmiany dotyczące kart kredytowych
W części IV. Karty kredytowe



Ujednolicamy do 3% wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji kartami Mastercard (niezależnie od waluty
transakcji).
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Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
 Zmiana porządkowa: zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard na Mastercard
Obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat lub zrezygnować z usługi.
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