
 
 

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
 

Wprowadzone przez nas modyfikacje dotyczą: 

 

Zmiany zapisów dotyczących transakcji BLIK 

 
- usuwane zapisy: 

IV. Usługa BLIK (obowiązuje do 30.06.2016r.) 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,00 zł 
2. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Banku 
Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego, Banku 
Millennium S.A., PKO Banku Polskiego na terenie Polski1 

0,00 zł 

3. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach 
krajowych2 0,00 zł 

1 Dotyczy bankomatów innych sieci niż wymienione w pkt. 2 oznaczonych logo BLIK 
2 Lista bankomatów Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego, Banku Millennium S.A., PKO Banku 
Polskiego dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.  

 

- wprowadzane zapisy: 

Rachunki bieżące; 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich; b) Pozostałe opłaty: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w 
punkcie 1a) 

Internet, AST1 
Konsultant 

mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

8. Transakcje BLIK (Obowiązuje od 01.07.2016r.) 0,00 zł 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży; 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich; a) 
mBiznes konto: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 
mBanku 

9. Transakcje BLIK (Obowiązuje od 01.07.2016r.) 0,00 zł 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży; 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich; e) Pozostałe 

opłaty: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w 
punkcie 1b), 1c) i 1d) w części Produkty 

wycofane ze sprzedaży. 

 
Internet, AST1 

 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

 
Placówka 
mBanku 

 

7. Transakcje BLIK (Obowiązuje od 01.07.2016r.) 0,00 zł 

 



 

Zmiany zapisów dla Kredytu w rachunku bieżącym dla firm 

 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym2 od 2% do 5%  kwoty kredytu 
2 Prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit. 

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku 
bieżącym2(obowiązuje do 23.06.2016r.) od 2% do 5%  kwoty kredytu 

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku 
bieżącym2(obowiązuje od 24.06.2016r.) 

od 0% do 5%  kwoty kredytu 

2 Prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit. 

 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 10.06.2016 r.  

 


