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Opłaty i prowizje 
30 czerwca 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej cennik). 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Dodajemy zapisy w części cennika, 

która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku w sekcji: 

I. Rachunki bieżące 

1. Rachunki bieżące prowadzone w 

złotych polskich 

a) Opłaty podstawowe 

Dla konta mBiznes konto Premium w pozycji: 

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 

bieżącego 
0 zł/50 zł 

dodajemy przypisy: 

0 zł w przypadku korzystania z Kredytu w rachunku bieżącym objętego 

gwarancją BGK PLG COSME (obowiązuje do 14.07.2022 r.) 

0 zł w przypadku korzystania z Kredytu w rachunku bieżącym objętego 

gwarancją BGK PLG COSME lub BGK de minimis (PLD-KFG) (obowiązuje od 

15.07.2022 r.). 

Dodajemy zapisy w części cennika, 

która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku w sekcji: 

I. Rachunki bieżące 

1. Rachunki bieżące prowadzone w 

złotych polskich 

b) pozostałe opłaty 

Wkrótce udostępnimy usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej. Dlatego w 

pozycji: 

4. Transakcje BLIK 0 zł 

dodajemy przypisy, które dotyczą kosztów przewalutowania i zasad na 

jakich ją udostępnimy: 

Pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji BLIKIEM zbliżeniowym w 

walucie obcej. Prowizja (łącznie z marżą banku) to 5,9% od wartości 

transakcji i zacznie obowiązywać od 03.11.2022 roku. 
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Usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej będziemy udostępniać klientom 

etapami. Na naszej stronie internetowej dowiesz się, kiedy będzie ona 

dostępna. 

Dodajemy zapisy w części cennika, 

która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku w sekcji: 

III. Debetowe karty płatnicze 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane 

do rachunków mBiznes konto 

Proste7/Start/Standard/Komfort/Premi

um/„Ja – Profesjonalista” Intensive 

oraz mBiznes konto pomocnicze 

• produktów wycofanych ze 

sprzedaży, w sekcji: 

3. Mastercard Debit Business, Visa 

Business Debit 

a) do rachunków mStarter BUSINESS, 

mKonta: e-BUSINESS CLASS, 

BUSINESS CLASS, BUSINESS 

MEDICUS, mKonto FIRST CLASS, 

mPakiet, Rachunek Funduszy 

Specjalnych, „Ja -Profesjonalista” Start 

oraz „Ja -Profesjonalista 

b) do rachunku mBiznes konto 

Wprowadzamy do oferty karty debetowe Mastercard Business WOŚP i 

Mastercard Business WOŚP Mobilna. Możesz z nich korzystać niezależnie od 

tego, który rachunek posiadasz. Informacje o kartach dodajemy do cennika 

w sekcjach, które dotyczą kart debetowych zarówno w aktualnej ofercie 

banku, jak i produktach wycofanych ze sprzedaży. Karty będą dostępne w 

ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na 

stronach internetowych mBanku SA. 

Dodatkowo do pozycji: 

3.Opłata za wydanie duplikatu karty 15 zł 

dodajemy przypis:  

Nie obowiązuje dla Mastercard Business WOŚP Mobilna. 

 

Dodajemy przypis w części cennika, 

która dotyczy:  

• produktów wycofanych ze 

sprzedaży, w sekcji: 

3. Mastercard Debit Business, Visa 

Business Debit 

b) do rachunku mBiznes konto 

W pozycji:  

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 

Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander 

Bank Polska S.A. 2 na terenie Polski 

0 zł/1,3 zł 

dodajemy przypis: 

że opłata 1,3 zł jest pobierana dla wypłat poniżej 100 zł 

Dodajemy zapisy w części cennika, 

która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku w sekcji: 

V. Kredyt w rachunku bieżącym dla 

firm 

Dodajemy nową pozycję w cenniku: 

7. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu 

w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK 

w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de 

minimis (PLD-KFG) (obowiązuje od 15.07.2022 

r.) 

2% kwoty kredytu – 

naliczana w pierwszą i 

drugą rocznicę 

udzielenia kredytu 

oraz przypis: 

Prowizja administracyjna nie jest pobierana dla kredytów uruchomionych do 

dnia 30.06.2023 (obowiązuje od 15.07.2022 r.) 

Dodatkowo zmieniamy wysokość kapitału zakładowego, który prezentujemy w stopce dokumentu - wysokość 

wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 r. to 169.539.536 złotych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 
 
 

Rachunek bieżący 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla firm w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 17 - Zasady zmiany 

tabeli stóp procentowych 

 

Zmieniamy zapisy rozdziału oraz dodajemy w pkt 2 nowe informacje, że zmiana 

tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 
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• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

Porządkujemy obecne powody zmiany tabeli i dodajemy nowe, czyli: 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

Uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku 

i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

W całym rozdziale upraszczamy język, aby ułatwić Ci lekturę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Rozdział 22 - Kiedy umowa 

przestaje obowiązywać? 

 

Dodajemy w punkcie 9 zapisy, że możemy wypowiedzieć Ci umowę z 30 dniowym 

okresem wypowiedzenia, jeżeli:  

• dowiemy się, że rachunek prowadzimy dla spółki stworzonej tylko po to, 

żeby ją odsprzedać, 

• zmienisz formę prawną Twojej działalności na inną niż wymieniona w 

rozdziale 3 pkt 2 lub wspólnikiem w Twojej firmie lub firmie wspólnika 

zostanie podmiot inny niż wymieniony w powyższym rozdziale, 

• w ramach działalności, którą prowadzisz świadczysz usługi, w których 

oferujesz i wymieniasz tzw. „wirtualne waluty”, przy wykorzystaniu 

rachunku bankowego w mBanku SA. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Usługi płatnicze 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 
Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 29 - Transakcje 

zbliżeniowe BLIK  

 

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję zbliżeniową BLIK 

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania 

będziemy pokazywać jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego 

kursu euro. Ogłasza go Europejski Bank Centralny. Skorzystasz z tego rozwiązania 

od 30 sierpnia 2022 r. 

Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie, 

zaktualizowaliśmy jego zapisy. 

Rozdział 33 - Lista czynności, 

które możesz wykonać 

Zmieniamy postanowienia, które dotyczą rezygnacji z usługi transakcji 

zbliżeniowych w serwisie transakcyjnym. W tym kanale nie zrezygnujesz z tej 

usługi. Nadal możesz to zrobić w aplikacji mobilnej. 

Robimy to, aby jasno określić w jakim kanale obsługi nie zrealizujesz takiej 

czynności. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

mPlatforma walutowa 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin usługi mPlatforma walutowa dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 4 - Realizacja 

Transakcji 

 

Zwiększamy kwotę, od której możesz zawrzeć transakcję za pośrednictwem 

dealera. Teraz ta kwota to 100 000 PLN lub jej równowartości w walucie obcej. 

Gdy zawrzesz transakcję to kurs walutowy, który będzie Cię obowiązywać, 

udostępnimy w czasie rzeczywistym. Transakcję będziesz akceptować po aktualnie 

obowiązującym kursie walutowym.  

Informację o tym, od kiedy możesz korzystać z tego mechanizmu zamieścimy na 

naszej stronie internetowej. 

Rozdział 5 - Realizacja Oferty Ofertę na zakup lub sprzedaż możesz złożyć, odwołać za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej. 

Informację o tym, od kiedy możesz korzystać z tej funkcjonalności zamieścimy na 

naszej stronie internetowej.    

Rozdział 6 - Zasady korzystania 

z licznika mWaluty 

 

W usłudze licznik mWalutowy uwzględniamy waluty: NOK, SEK, CZK, HRK, HUF, 

JPY. 

Jeśli zakupisz 1 jednostkę waluty NOK, SEK, CZK, HRK lub 100 jednostek waluty 

HUF, JPY otrzymasz 1 jednostkę mWaluty. 

Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 

Karta do konta 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 2 – Poznaj definicje 

zwrotów, których często 

używamy – definicja kodu 3-D 

Secure 

Jeśli do potwierdzania transakcji internetowych, korzystasz z kodów sms (haseł 

jednorazowych w formie wiadomości SMS) - za Twoją zgodą będziemy mogli 

przetwarzać Twoje dane biometryczne.  

Robimy to po to, aby zwiększać bezpieczeństwo transakcji kartowych, które 

wykonujesz w internecie. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać w serwisie 

transakcyjnym. 

Rozdział 24 – Karty mobilne Wprowadzamy do oferty firmowej karty do konta w formie mobilnej. Opisujemy na 

jakich zasadach możesz z nich korzystać.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 

Karta kredytowa  
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie „Regulamin kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Tytuł  Zmieniamy tytuł regulaminu z ,,Regulamin korzystania z kart kredytowych dla 
firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” na ,,Regulamin kart 
kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
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Cały dokument Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ 

graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.  

Od 14 lipca 2022 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin kredytowania 

działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” w 

zakresie kart kredytowych.  Postanowienia, które dotyczą kart kredytowych dla 

firm znajdziesz teraz tylko w „Regulaminie kart kredytowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Rozdział 2 – Poznaj definicje 

zwrotów, których często 

używamy – definicja kodu 3-D 

Secure 

Jeśli do potwierdzania transakcji internetowych, korzystasz z kodów SMS (haseł 

jednorazowych w formie wiadomości SMS) - za Twoją zgodą będziemy mogli 

przetwarzać Twoje dane biometryczne.  

Robimy to, aby zwiększać bezpieczeństwo transakcji kartowych, które wykonujesz 

w internecie. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać w serwisie 

transakcyjnym. 

Rozdział 27 – Rozwiązanie 

umowy 

Dodajemy zapisy, że możemy wypowiedzieć Ci umowę karty kredytowej jeśli: 

• nie będziemy mogli zastosować względem Ciebie środków bezpieczeństwa 

finansowego, które określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych 

pieniędzy i finansowania terroryzmu, 

• nie dostarczysz nam dokumentów lub informacji wymaganych w związku 

ze stosowanymi przez nas środkami bezpieczeństwa finansowego.  

Rozdział 29 – Kiedy zmienia się 

tabela?  

Dodajemy zapisy, że zmiana tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 

• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

Porządkujemy obecne powody zmiany tabeli i dodajemy nowe, czyli: 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

Uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku 

i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Ogólny regulamin kredytowania działalności 

gospodarczej 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Ogólny regulamin kredytowania działalności gospodarczej w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Cały regulamin  Usuwamy postanowienia, które dotyczą karty kredytowej dla firm. Robimy to, ponieważ od 14 

lipca 2022 r. zostają one włączone do Regulaminu  kart kredytowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Rozdział V - Oprocentowanie, 

opłaty i prowizje 

Dodaliśmy pkt.6, który wskazuje, że przyczyny zmiany tabeli oprocentowania 

znajdziesz w regulaminie rachunków dla firm. 
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Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 

Pożyczka dla firm 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin pożyczki dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 11 - Kiedy zmienia się 

tabela? 

Dodajemy rozdział 11 , w którym określamy, że : 

1. zmiana tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 

• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania., zmiany 

wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowania naszych systemów informatycznych.  

2. tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku i nie częściej niż raz na kwartał. 

Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

Dodajemy rozdział 11, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 

Linia kredytowa zabezpieczona 
 

14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin udzielania linii kredytowej zabezpieczonej dla 

firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział XI - Przyczyny zmiany 

Regulaminu, taryfy prowizji i 

opłat oraz tabeli 

Dodaliśmy pkt. 5, który wskazuje, że przyczyny zmiany tabeli oprocentowania 

znajdziesz w regulaminie rachunków dla firm. 

Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 

1.01.2022 r. to 169.539.536 złotych. 

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Kredyt samochodowy do 3,5 tony dla firm 
14 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział XIV Zasady zmiany 

tabeli stóp procentowych 

Dodajemy rozdział XIV, który określa, że: 

1. zmiana tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 

• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

2. tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku i nie częściej niż raz na kwartał. 

Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

Dodajemy rozdział XIV, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 

1.01.2022 r. to 169.539.536 złotych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 


