Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.
Modyfikacje dotyczą
1. Zmiany zapisów dotyczących Rachunków
polskich - Opłaty podstawowe:

bieżących prowadzonych w złotych

- obecne zapisy:
Opłaty/prowizje
Rodzaj
czynności

mBiznes mBiznes mBiznes mBiznes
„Ja „Ja „Ja konto
konto
konto
konto Profesjonalista” Profesjonalista” Profesjonalista”
Start3
Intensive
Start2
Standard Komfort Premium
2
Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku.
Posiadaczem mogą być wyłączenie firmy, które otworzyły rachunek w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania
działalności. Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto Komfort.

- wprowadzane zapisy:
Opłaty/prowizje
Rodzaj
czynności

mBiznes mBiznes mBiznes mBiznes
„Ja „Ja „Ja konto
konto
konto
konto Profesjonalista” Profesjonalista” Profesjonalista”
Start3
Intensive
Start2
Standard Komfort Premium
2
Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku.
Posiadaczem mogą być wyłączenie firmy, które otworzyły rachunek w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania
działalności. Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto Komfort.
(obowiązuje do 10.10.2016r.)
2
Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku.
Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto Komfort. (obowiązuje od
11.10.2016r.)

2. Dodania zapisów dotyczących Dopuszczalnego salda debetowego:
- wprowadzany zapis:
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

2. Prowizja za udzielenie Dopuszczalnego salda debetowego

od 3% do 5% kwoty kredytu

3. Zmiany zapisów dotyczącego Produktu wycofanego ze sprzedaży - Rachunek
bieżący prowadzony w złotych polskich - mBiznes konto:
- obecne zapisy:
Opłaty/prowizje
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii/
Ekspert online

Placówka
mBanku

j) dokonanie przelewu SORBNET

35 zł

37 zł

37 zł

k) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za
pomocą przelewu SORBNET

35 zł

37 zł

37 zł

Rodzaj czynności

- wprowadzane zapisy:
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
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j) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje do
10.10.2016r.)
j) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje od
11.10.2016r.)
k) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za
pomocą przelewu SORBNET (obowiązuje do 10.10.2016r.)

Internet,
AST1

Konsultant
mLinii/
Ekspert online

Placówka
mBanku

35 zł

37 zł

37 zł

40 zł

40 zł

40 zł

35 zł

37 zł

37 zł

Powyższe zmiany obowiązują od 26.09.2016 r.

2/3

3/3

