
Wykaz zmian w Taryfie (od 15 marca 2021 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej do 14 marca 2021 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej od 15 marca 2021 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 
 

 6. Opłata za rozszerzone czynności szczególnej obsługi 90,00 zł  
dostawców usług płatniczych (miesięcznie) 

Uwaga 
Dostawcy usług płatniczych to: 
1/ instytucja płatnicza, 
2/ instytucja pieniądza elektronicznego, 
3/ mała instytucja płatnicza, 
4/ unijna instytucja płatnicza, 
5/ unijna instytucja pieniądza elektronicznego, 
6/ biuro usług płatniczych, 
o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, prowadzący 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie świadczenia usług 
płatniczych. 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 
1. System bankowości elektronicznej typu home banking 

 

4. Wsparcie/konsultacje w integracji systemu z systemami Klienta lub prace 
serwisowe wykonywane przez pracownika Banku u Klienta, związane 
z niewłaściwym użytkowaniem systemu lub wynikające z innej nie leżącej po 
stronie Banku przyczyny 
a)  trwające do 1,5 godziny 150,00 zł 
b)  trwające powyżej 1,5 godziny 300,00 zł 
c)  stawka dzienna 500,00 zł 

UWAGA 
Stawka dzienna dotyczy pracy w wymiarze powyżej 6h/dobę (do czasu wliczamy czas 
dojazdu do Klienta). 

4. Wsparcie/konsultacje w integracji systemu z systemami Klienta lub prace 
serwisowe wykonywane przez pracownika Banku u Klienta, związane 
z niewłaściwym użytkowaniem systemu lub wynikające z innej nie leżącej po 
stronie Banku przyczyny 
a)  trwające do 2 godzin 300,00 zł 
b)  trwające powyżej 2 godzin 500,00 zł 
c)  stawka dzienna 1.000,00 zł 

UWAGA 
Stawka dzienna dotyczy pracy w wymiarze powyżej 5h/dobę (do czasu wliczamy 
czas dojazdu do Klienta). 

 

2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 
 

4. Korzystanie z systemu, w wariancie zawierającym podstawowy moduł 
transakcyjny oraz: 
 

4. Korzystanie z systemu, w wariancie zawierającym podstawowy moduł 
transakcyjny oraz: 
 



  

a) nie więcej niż dwa moduły dodatkowe 60,00 zł (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 
b) od trzech do czterech modułów dodatkowych 120,00 zł (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 
c) więcej niż cztery moduły dodatkowe 180,00 zł (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Za dodatkowe moduły systemu uważamy moduły: Gotówka, Karty, Finansowanie 
handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe Rachunki 
Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do oferty Banku 
po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej oraz modułu 
Informacje biznesowe) 

a) nie więcej niż dwa moduły dodatkowe 60,00 zł (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 
b) od trzech do czterech modułów dodatkowych 120,00 zł (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 
c) więcej niż cztery moduły dodatkowe 180,00 zł (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami systemu są moduły: Gotówka, Karty, Finansowanie 
handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy Rachunek 
Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do oferty Banku 
po 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej oraz modułu 
Informacje biznesowe) 

 

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

w każdym kontekście, do którego ma uprawnienia użytkownik systemu) 

11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego lub Mobilnego Tokena Sprzętowego2 5,99 zł 
(miesięcznie za każdy aktywny token 

w każdym kontekście, do którego ma uprawnienia użytkownik systemu) 
1 Opłaty pobierzemy po raz pierwszy 31 marca 2021 r . za wszystkie Tokeny aktywne dzień wcześniej 

 

13. Wsparcie/konsultacje w integracji systemu z systemami Klienta lub prace 
serwisowe wykonywane przez pracownika Banku u Klienta, związane 
z niewłaściwym użytkowaniem systemu lub wynikające z innej nie leżącej po 
stronie Banku przyczyny 
a)  trwające do 1,5 godziny  150,00 zł 
b)  trwające powyżej 1,5 godziny 300,00 zł 
c)  stawka dzienna 500,00 zł 

UWAGA 
Stawka dzienna dotyczy pracy w wymiarze powyżej 6h/dobę (do czasu wliczamy czas 
dojazdu do Klienta). 

13. Wsparcie/konsultacje w integracji systemu z systemami Klienta lub prace 
serwisowe wykonywane przez pracownika Banku u Klienta, związane 
z niewłaściwym użytkowaniem systemu lub wynikające z innej nie leżącej po 
stronie Banku przyczyny 
a)  trwające do 2 godzin  300,00 zł 
b)  trwające powyżej 2 godzin 500,00 zł 
c)  stawka dzienna 1.000,00 zł 

UWAGA 
Stawka dzienna dotyczy pracy w wymiarze powyżej 5h/dobę (do czasu wliczamy czas 
dojazdu do Klienta). 

 

5. Usługa SWIFTNET Korpo 

  

4. Modyfikacja warunków Umowy 400,00 zł 
(dotyczy zmian związanych z realizacją (za każdą dyspozycję Klienta) 
zleceń i generowaniem wyciągów MT940, MT 941, MT942 lub MT950) 

4. Modyfikacja warunków Umowy 50,00 zł (za każdą dyspozycję Klienta) 

 



E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

mBank CompanyNet – 

internetowy system 
bankowości elektronicznej 

  

Korzystanie z modułu 
podstawowego oraz dwóch 

dowolnie wybranych 

dodatkowych modułów 

internetowego systemu 
bankowości elektronicznej - od 

każdego modułu w ramach 

każdej instalacji systemu 

bez opłat 

Korzystanie z trzeciego i 
każdego kolejnego dowolnie 

wybranego dodatkowego 

modułu internetowego 

systemu bankowości 
elektronicznej – od każdego 

modułu w ramach każdej 

instalacji systemu 

30,00 zł (miesięcznie) 

Korzystanie z usługi 

mPlatformy walutowej 
bez opłat 

 

mBank CompanyNet – 

internetowy system 
bankowości elektronicznej 

  

Korzystanie z modułu 
podstawowego oraz dwóch 

dowolnie wybranych 

dodatkowych modułów 

internetowego systemu 
bankowości elektronicznej - od 

każdego modułu w ramach 

każdej instalacji systemu 

bez opłat 

Korzystanie z trzeciego i 
każdego kolejnego dowolnie 

wybranego dodatkowego 

modułu internetowego 

systemu bankowości 
elektronicznej – od każdego 

modułu w ramach każdej 

instalacji systemu 

30,00 zł (miesięcznie) 

Miesięczna opłata za 

użytkowników systemu: 

zgodnie z 

Taryfą 

zgodnie z 

Taryfą 

zgodnie z 

Taryfą 

  

a) do czterech włącznie a) bez opłat 

b) powyżej czterech 
b) 10,00 zł (za 

użytkownika) 

Korzystanie z usługi 

mPlatformy walutowej 
bez opłat 

 



Rodzaj opłaty 
Pakiet 

rozwój 
Pakiet równowaga Pakiet świat 

Pakiet 

eCommerce 

Uprawnienie do 

zwrotu opłaty za 
pakiet 

n/d 

1/jeżeli 

średniomiesięczne 

saldo na rachunkach 

Klienta (bieżących, 
pomocniczych, VAT) 

przekroczy 50 tys. zł 

– zwrot 50% opłaty 

(zwrot dokonywany 
jest w następnym 

miesiącu) 

1/ jeżeli suma 

miesięcznych 

obrotów transakcji 

wymiany walut 
wykonanych przez 

Klientów za 

pośrednictwem 

mPlatformy 
walutowej 

przekroczy 50 tys. 

zł – zwrot 50% 

opłaty (zwrot 
dokonywany jest w 

następnym 

miesiącu) 

1/ jeżeli suma 

miesięcznych 

obrotów transakcji 

wykonanych 
z wykorzystaniem 

usługi Paynow21 

przekroczy 100 tys. 

zł - zwrot 50 % 
opłaty (zwrot 

dokonywany jest w 

następnym 

miesiącu) 

2/ jeżeli 

średniomiesięczne 
saldo na rachunkach 

Klienta (bieżących, 

pomocniczych, VAT) 

przekroczy 150 tys. 
zł – zwrot 100% 

opłaty (zwrot 

dokonywany jest 

w następnym 
miesiącu) 

2/ jeżeli suma 

miesięcznych 
obrotów transakcji 

wymiany walut 

wykonanych przez 

Klienta za 
pośrednictwem 

mPlatformy 

walutowej 

przekroczy 100 tys. 
zł  – zwrot 100% 

opłaty (zwrot 

dokonywany jest 

w następnym 
miesiącu) 

2/ jeżeli suma 

miesięcznych 
obrotów transakcji 

wykonanych 

z wykorzystaniem 

usługi Paynow21 
przekroczy 200 tys. 

zł - zwrot 100 % 

opłaty (zwrot 

dokonywany jest w 
następnym 

miesiącu) 

Do wyliczania 

średniomiesięcznego 

salda nie są brane 

pod uwagę 
transakcje: Auto 

Overnight – 

automatycznego 

rachunku 
depozytowego, lokat 

terminowych, 

związane z 

produktami 
zarządzania 

płynnością na 

rachunkach 

bankowych, 

uruchamiania 
kredytów, spłaty 

kredytów, w tym 

kredytów i innych 

należności 
przeterminowanych. 

Salda na 

rachunkach 

walutowych 
przeliczamy na zł po 

kursie średnim NBP. 

Obroty na 

mPlatformie 

walutowej, o 

których mowa w 
pkt 1 i 2, wyrażone 

są w zł; zliczana 

jest waluta bazowa, 

transakcje z walutą 
bazową inną niż zł 

przeliczane są na zł 

po kursie średnim 

NBP z dnia zawarcia 
transakcji. 

Klient musi 

posiadać zawartą z 

Bankiem umowę o 

świadczenie usługi 
Paynow21  

 

Rodzaj opłaty 
Pakiet 

rozwój 
Pakiet równowaga Pakiet świat Pakiet eCommerce 

Uprawnienie do 

zwrotu opłaty za 

pakiet 

n/d 

1/ jeżeli Klient 

wykona w ciągu 
miesiąca ponad 

15 przelewów 

zlecanych przy 

pomocy systemu 
bankowości 

elektronicznej -

zwrot 50% opłaty 

(zwrot dokonywany 

jest w następnym 
miesiącu)21 

1/ jeżeli suma 

miesięcznych 
obrotów transakcji 

wymiany walut 

wykonanych przez 

Klientów za 
pośrednictwem 

mPlatformy 

walutowej 

przekroczy 50 tys. 

zł – zwrot 50% 
opłaty (zwrot 

dokonywany jest w 

następnym 

miesiącu) 

1/ jeżeli suma 

miesięcznych obrotów 
transakcji wykonanych 

z wykorzystaniem usługi 

Paynow przekroczy 100 

tys. zł - zwrot 50 % 
opłaty (zwrot 

dokonywany jest w 

następnym miesiącu) 

2/ jeżeli Klient 

wykona w ciągu 

miesiąca ponad 
30 przelewów 

zlecanych przy 

pomocy systemu 

bankowości 
elektronicznej -

zwrot 100% opłaty 

(zwrot dokonywany 

jest w następnym 

miesiącu)21 

2/ jeżeli suma 

miesięcznych 

obrotów transakcji 
wymiany walut 

wykonanych przez 

Klienta za 

pośrednictwem 
mPlatformy 

walutowej 

przekroczy 100 tys. 

zł  – zwrot 100% 

opłaty (zwrot 
dokonywany jest 

w następnym 

miesiącu) 

2/ jeżeli suma 

miesięcznych obrotów 

transakcji wykonanych 
z wykorzystaniem usługi 

Paynow przekroczy 200 

tys. zł - zwrot 100 % 

opłaty (zwrot 
dokonywany jest w 

następnym miesiącu). 

Przelewy zlecane 
przy pomocy 

systemu bankowości 

elektronicznej z 

punktów 1 i 2 to 
przelewy złotowe 

oraz polecenia 

przelewu SEPA. 

Obroty na 
mPlatformie 

walutowej, o 

których mowa w 

pkt 1 i 2, wyrażone 
są w zł; zliczana 

jest waluta bazowa, 

transakcje z walutą 

bazową inną niż zł 
przeliczane są na zł 

po kursie średnim 

NBP z dnia zawarcia 

transakcji. 

Klient musi posiadać 
zawartą z Bankiem 

umowę o świadczenie 

usługi Paynow. 

 

21  uprawnienie do zwrotu opłaty obowiązuje od momentu udostępnienia tej usługi przez Bank 
21 Uprawnienie do zwrotu opłaty obowiązuje od 1 kwietnia 2021 



  

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 

 

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

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

13. Odtworzenie archiwalnych wyciągów SWIFT MT940/MT941 100,00 zł 
/MT942/MT950 dostarczanych za pośrednictwem 
systemów bankowości elektronicznej 

13. Odtworzenie archiwalnego wyciągu MT940 (z jednego dnia,  100,00 zł 
ze wszystkich rachunków) dostarczanego za pośrednictwem (za plik) 
systemów bankowości elektronicznej 

UWAGA 
Maksymalna kwota jednorazowej opłaty za odtworzenie archiwalnych wyciągów 
MT940 niezależnie od liczby plików wynosi 3.000,00 zł. 

 14. Odtworzenie archiwalnego wyciągu MT940/MT950 (z jednego dnia, ze 
wszystkich rachunków) 100,00 zł 
dostarczanego za pośrednictwem SWIFT 

UWAGA 
Maksymalna kwota jednorazowej opłaty za odtworzenie archiwalnych wyciągów 
MT940/MT950 niezależnie od ich liczby wynosi 3.000,00 zł. 

 

16. Pojedynczy wyciąg MT940 przekazany  12,00 zł 
za pośrednictwem SWIFT 

17. Pojedynczy wyciąg MT940 przekazany na wskazany 12,00 zł 
jeden adres BIC za pośrednictwem SWIFT 

 

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

 

 18.  Brak wymaganych, zgodnie z umową o udzielenie gwarancji,  0,1%  
wpływów na rachunek/ki klienta – od kwoty zaangażowania  (kwartalnie) 

 19.  Niedostarczenie w terminie, wynikającym z Regulaminu 1.000,00 zł 
udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, dokumentów 
określonych w tym Regulaminie oraz w umowie o udzielenie gwarancji 

 

Rozdział VII. Akredytywy 

C.  Inne czynności wykonywane w ramach obsługi akredytywy dokumentowej własnej lub obcej 

 

 8.  Brak wymaganych, zgodnie z umową o otwarcie akredytywy  0,1%  
dokumentowej, wpływów na rachunek/ki klienta 
– od kwoty zaangażowania  (kwartalnie) 

 9.  Niedostarczenie w terminie, wynikającym z Regulaminu 1.000,00 zł 
udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, 
dokumentów określonych w tym Regulaminie oraz w umowie 
o otwarcie akredytywy dokumentowej 



  

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 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 

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 600,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 800,00 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 800,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 900,00 zł 

 

Rozdział XI. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wycofane z oferty Banku 

 

A. Pakiet elastyczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowany do 27 września 2019 r. 

 

4. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie wybranego 30,00 zł 

dodatkowego modułu mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdego modułu w ramach każdej instalacji systemu  

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

4. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie wybranego 30,00 zł 

dodatkowego modułu mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdego modułu w ramach każdej instalacji systemu  

UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami mBank CompanyNet są moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 



  

B. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 24.10.2014 r. 

 

1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT 

 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
 – od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami mBank CompanyNet są moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

 

2. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT Plus 
 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami mBank CompanyNet są moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

 

C. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 5.05.2009 r. 

 

1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT 

 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 

– od każdej instalacji systemu 
UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 

– od każdej instalacji systemu 
UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami mBank CompanyNet są moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 



 

2. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT Plus 
 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Za dodatkowe moduły mBank CompanyNet uważamy moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowe 
Rachunki Powiernicze, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych 90,00 zł 
dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie) 
– od każdej instalacji systemu 

UWAGA 
Podstawowy moduł transakcyjny obejmuje moduły systemu: Rachunki, Zlecenia, 
Raporty. Dodatkowymi modułami mBank CompanyNet są moduły: Gotówka, Karty, 
Finansowanie handlu, Zarządzanie płynnością, Usługi powiernicze, Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, Archiwum, Depo Plus oraz każdy moduł wprowadzony do 
oferty Banku po dniu 27 października 2014 r. (za wyjątkiem mPlatformy walutowej 
oraz modułu Informacje biznesowe) 

 


