
Zmiany w Taryfie (od 1 lipca 2020 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji  
obowiązującej do 30 czerwca 2020 

Pozycja Taryfy w wersji  
obowiązującej od 1 lipca 2020 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 

2. Otwarcie rachunku dla Klienta z miejscem 2.000,00 zł 
zamieszkania/siedziba za granicą Polski (nierezydenta) 

2. Otwarcie rachunku dla Klienta z miejscem 3.000,00 zł 
zamieszkania/siedziba za granicą Polski (nierezydenta) 

 

10. Wypłata pocztowa otwarta w złotych, 30,00 zł 
realizowana w obiekcie pocztowym 

11. Niedokonanie wypłaty pocztowej otwartej, 10,00 zł 
przygotowanej na zamówienie, z przyczyn leżących po stronie Klienta 

10. Zlecenie wypłaty pocztowej otwartej w złotych, 30,00 zł 
realizowanej w obiekcie pocztowym 

11. Nieodebranie w terminie wypłaty pocztowej otwartej, 10,00 zł 
przygotowanej na zamówienie, z przyczyn leżących po stronie Klienta 

 

18. Przelew złotowy natychmiastowy Express Elixir – obciążenie rachunku 9,00 zł 
19. Przelew złotowy natychmiastowy Blue Cash – obciążenie rachunku 9,00 zł 

18. Przelew złotowy natychmiastowy Express Elixir – obciążenie rachunku 10,00 zł 
19. Przelew złotowy natychmiastowy Blue Cash – obciążenie rachunku 10,00 zł 

 

28. Udostępnienie usługi Collect 800,00 zł 28. Udostępnienie usługi Collect 1.000,00 zł 

 

30. Udostępnienie mnemonika Collect lub Mass Collect 50,00 zł 30. Udostępnienie mnemonika Collect lub Mass Collect 100,00 zł 

 

34. Aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty, 500,00 zł 
Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda 

34. Aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty, 1.000,00 zł 
Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda 

 

41. Utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących, 
pomocniczych oraz Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych 
lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych prowadzonych 
w Banku przekraczającego łącznie kwotę 20 mln złotych na koniec 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego 

0,15 % łącznego salda w złotych na koniec 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego na wszystkich 
rachunkach bieżących, pomocniczych oraz Auto 
Overnight - automatycznych rachunkach 
depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych 
Lokatach Jednodniowych Klienta prowadzonych 
w Banku 

UWAGA 
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda poszczególnych rachunków – 
dla rachunków prowadzonych w innych walutach niż złoty – i dokonujemy przeliczenia 
sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu średniego z aktualnej Tabeli 

kursów walut mBanku S.A. Bank zastrzega sobie prawo obliczenia prowizji na koniec 
31 grudnia każdego roku kalendarzowego i pobrania prowizji w terminie 30 dni od tej 
daty (obliczenie i pobranie prowizji nie jest obowiązkiem Banku). Jeśli Klient zawarł 
z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego lub zawarł 

41. Utrzymywanie, na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – 
Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w Banku, sumy sald dodatnich przekraczającej łącznie kwotę 
5 mln złotych na koniec 31 grudnia każdego roku kalendarzowego 

0,25% sumy sald dodatnich w złotych na koniec 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych, Auto Overnight - automatycznych 
rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – 
Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz na lokatach 
terminowych Klienta prowadzonych w Banku 

UWAGA 

Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie poszczególnych 
rachunków – dla rachunków prowadzonych w innych walutach niż złoty – 
i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu 
średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A. 
Bank zastrzega sobie prawo obliczenia prowizji na koniec 31 grudnia każdego roku 
kalendarzowego i pobrania prowizji w terminie 30 dni od tej daty (obliczenie 
i pobranie prowizji nie jest obowiązkiem Banku). 



z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight – automatycznego 
rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – Automatycznej Lokaty 
Jednodniowej (jedną lub więcej), prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na 
podstawie  jednej  umowy  rachunku  bieżącego  lub  pomocniczego  w  odniesieniu 
do zsumowanych sald rachunków prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów. 

Jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub 
pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight 
– automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – 
Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co najmniej jedną 
umowę lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na podstawie 
jednej umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego lub umowy lokaty terminowej 
w odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald rachunków prowadzonych na 
podstawie wszystkich tych umów. 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 

 

5. Usługa SWIFTNET Korpo 

 

4. Parametryzacja dodatkowego/ych rachunku/ów 400,00 zł (jednorazowo) 
5. Gotowość przekazywania wyciągu 50,00 zł (miesięcznie) 

MT940, MT 941,MT942 lub MT950 z dodatkowego rachunku  

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

 

E. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 20 / 21 E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 18/19 

 

Rodzaj prowizji / opłaty Pakiet rozwój 
Pakiet 

równowaga 
Pakiet świat 

Administrowanie rachunkiem 

(zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 

Za pierwsze 2 rachunki 
łącznie 25,00 zł. 

Za każdy kolejny 

rachunek 19,00 zł 

(miesięcznie) 

90,00 zł 

(miesięcznie) 

140,00 zł 

(miesięcznie) 

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 bez opłat 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) 

30,00 zł 

(miesięcznie) 

30,00 zł 

(miesięcznie) 

Korzystanie z usługi mPlatformy walutowej 
bez opłat bez opłat bez opłat 

Rodzaj prowizji / opłaty Pakiet rozwój 
Pakiet 

równowaga 
Pakiet świat 

Pakiet 

eCommerce 

Administrowanie 

rachunkiem 

(zgodnie z rozdziałem I.A. 

pkt 3) 

za pierwsze 2 rachunki 

łącznie 25,00 zł 

za każdy kolejny 
rachunek 19,00 zł 

(miesięcznie) 

90,00 zł 

(miesięcznie) 

140,00 zł 

(miesięcznie) 

50,00 zł 

(miesięcznie) 

Zamówienie wypłaty 

pocztowej otwartej w 

złotych, realizowanej w 

obiekcie pocztowym 

22,00 zł  

Nieodebranie w terminie 
wypłaty pocztowej otwartej 

przygotowanie na 

zamówienie z przyczyn 

leżących po stronie Klienta 

7,00 zł  

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 



Przelew złotowy – obciążenie rachunku, 

realizowany na rachunek złotowy zlecany 

przy pomocy systemu bankowości 
elektronicznej (zgodnie z rozdziałem I.A.16) 

oraz 

Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar 

Płatności w Euro/ zlecane przy pomocy 
systemu bankowości elektronicznej (zgodnie 

z rozdziałem I.B.5) 

15 przelewów 
miesięcznie bez opłat 

0,99 zł 

(za każdy kolejny 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew) 

Przelew z zagranicy lub przelew w walucie 

obcej z innego banku krajowego na rzecz 

Klienta, który ma rachunek w Banku, 
z określoną opcją kosztów – BEN lub SHA 

(koszty Banku pokrywa beneficjent) 

i rozliczany przez Bank automatycznie (bez 

konieczności ingerencji manualnej po stronie 

Banku) (zgodnie z rozdziałem I.B.1.a.) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

Przelew złotowy realizowany na rachunek 
Klienta prowadzony w walucie obcej w 

ramach Banku lub przelew w walucie obcej, 

realizowany na rachunek Klienta prowadzony 

w ramach Banku, gdzie księgowanie na 
rachunku beneficjenta następuje najpóźniej 

w następnym dniu roboczym dla Banku 

(zgodnie z rozdziałem I.B.2.a) 

5,00 zł 

(za każdy przelew) 

5,00 zł 
(za każdy 

przelew) 

5,00 zł 
(za każdy 

przelew) 

Przelew za granicę w walucie obcej lub 

przelew na rachunek w innym banku 
krajowym w walucie obcej (D+2) oraz (D+1) 

- Data waluty dla banku beneficjenta 

zgodnie z Taryfą 
zgodnie z 

Taryfą 

0,25% min. 25,00 

zł 

max 65,00 zł 

(od kwoty 
przelewu) 

+ dodatkowe 

koszty 

telekomunikacyjne 

(SWIFT), zgodnie 
z Rozdziałem XII 

"Zryczałtowane 

opłaty 

telekomunikacyjne

" 

Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT 

MT940/MT941/MT942/MT950 (od wszystkich 

rachunków) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

10,00 zł 

(miesięcznie) 

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 

Przelew złotowy – 

obciążenie rachunku, 

realizowany na rachunek 

złotowy zlecany przy 
pomocy systemu 

bankowości elektronicznej 

(zgodnie z rozdziałem 

I.A.16) 

oraz 

Polecenie Przelewu SEPA 

/Jednolity Obszar Płatności 

w Euro/ zlecane przy 

pomocy systemu 
bankowości elektronicznej 

(zgodnie z rozdziałem 

I.B.5) 

15 przelewów 

miesięcznie bez opłat 

 
0,99 zł 

(za każdy kolejny 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew) 

0,95 zł 

(za każdy 

przelew)  

50 przelewów 

miesięcznie 

bez opłat 

 
0,50 zł 

(za każdy 

kolejny 

przelew) 

Przelew z zagranicy lub 
przelew w walucie obcej z 

innego banku krajowego na 

rzecz Klienta, który ma 

rachunek w Banku, 
z określoną opcją kosztów 

– BEN lub SHA (koszty 

Banku pokrywa beneficjent) 

i rozliczany przez Bank 

automatycznie (bez 
konieczności ingerencji 

manualnej po stronie 

Banku) (zgodnie z 

rozdziałem I.B.1.a.) 

bez opłat 

Przelew złotowy 
realizowany na rachunek 

Klienta prowadzony w 

walucie obcej w ramach 

Banku lub przelew w 
walucie obcej, realizowany 

na rachunek Klienta 

prowadzony w ramach 

Banku, gdzie księgowanie 
na rachunku beneficjenta 

następuje najpóźniej w 

następnym dniu roboczym 

dla Banku (zgodnie z 

rozdziałem I.B.2.a) 

5,00 zł (za każdy przelew) 



Wydanie karty VISA Business debetowa 

payWave 
bez opłat bez opłat bez opłat 

Użytkowanie karty VISA Business debetowa 

payWave 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

5,00 zł 

(miesięcznie) 

Wypłata gotówki przy użyciu karty Visa 

Business debetowa payWave w bankomatach 

sieci: 

 

Planet Cash zgodnie z Taryfą 
1,50 zł (za 

transakcję) 
zgodnie z Taryfą 

Euronet zgodnie z Taryfą 
3,00 zł (za 

transakcję) 
zgodnie z Taryfą 

Wpłata gotówkowa przy użyciu karty Visa 

Business debetowa payWave we 

wpłatomatach 

zgodnie z Taryfą 

0,1 % min. 5,00 

zł 

(od kwoty 
pojedynczej 

wpłaty) 

zgodnie z Taryfą 

Rodzaj opłaty Pakiet rozwój Pakiet równowaga Pakiet świat 

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) 

2/ jeżeli średniomiesięczne 
saldo na rachunkach Klienta 

(bieżących, pomocniczych, 

VAT) przekroczy 150 tys. zł – 

2/ jeżeli suma miesięcznych 
obrotów transakcji wymiany 

walut wykonanych przez 

Klienta za pośrednictwem 

Przelew za granicę w 

walucie obcej lub przelew 

na rachunek w innym 
banku krajowym w walucie 

obcej (D+2) oraz (D+1) - 

Data waluty dla banku 

beneficjenta 

zgodnie z Taryfą 
zgodnie z 

Taryfą 

0,25% min. 
25,00 zł 

max 65,00 zł 

(od kwoty 

przelewu) 

+ dodatkowe 
koszty 

telekomunikacyj

ne (SWIFT), 

zgodnie 
z Rozdziałem 

XII 

"Zryczałtowane 

opłaty 
telekomunikacyj

ne" 

zgodnie z 

Taryfą 

Gotowość przekazywania 

wyciągu SWIFT 
MT940/MT941/MT942/MT9

50 (od wszystkich 

rachunków) 

10,00 zł (miesięcznie) 

Wydanie karty VISA 

Business debetowa 
payWave 

bez opłat 

Użytkowanie karty VISA 
Business debetowa 

payWave 

5,00 zł (miesięcznie) 

Wypłata gotówki przy 
użyciu karty Visa Business 

debetowa payWave w 

bankomatach sieci: 

  

Planet Cash zgodnie z Taryfą 
1,50 zł (za 
transakcję) 

zgodnie z 
Taryfą 

zgodnie z 
Taryfą 

Euronet zgodnie z Taryfą 
3,00 zł (za 
transakcję) 

zgodnie z 
Taryfą 

zgodnie z 
Taryfą 

Wpłata gotówkowa przy 
użyciu karty Visa Business 

debetowa payWave we 

wpłatomatach 

zgodnie z Taryfą 

0,1 % min. 

5,00 zł 

(od kwoty 

pojedynczej 
wpłaty) 

zgodnie z 

Taryfą 

zgodnie z 

Taryfą 

Aktywacja usługi i 

udostępnienie 

oprogramowania mBank 

CompanyConnect Classic 

zgodnie z Taryfą 
zgodnie z 

Taryfą 

zgodnie z 

Taryfą 

90,00 zł 

(jednorazowo) 

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 Paynow 20 

przekroczy 

100 tys. zł - zwrot 50 

% opłaty (zwrot 

dokonywany jest w 
następnym miesiącu) 



zwrot 100% opłaty (zwrot 
dokonywany jest w następnym 

miesiącu) 

mPlatformy walutowej 
przekroczy 100 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. 

20 Pakiety dla Małych i Średnich przedsiębiorstw oferujemy wyłącznie Klientom – rezydentom 
21 oferowane Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 30 września 2019 r. 

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 Paynow20 
przekroczy 

200 tys. zł - zwrot 

200 % 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 Paynow20  

18 Pakiet dla Małych i Średnich przedsiębiorstw oferujemy wyłącznie Klientom – rezydentom 
19 Pakiety rozwój, równowaga i świat oferujemy Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 30 

września 2019 r. Pakiet eCommerce oferujemy Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 

momentu wprowadzenia tego Pakietu do oferty Banku 
20 uprawnienie do zwrotu opłaty obowiązuje od momentu udostępnienia tej usługi przez Bank 

 

Rozdział V. Finansowanie transakcji handlowych 

 

Zapłata za zobowiązania, Elektroniczna zapłata zobowiązań 
1. Analiza dokumentów w celu udzielenia produktu  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty wnioskowanego Limitu) 
2. Udzielenie Limitu – jednorazowo  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)29 
3. Udzielenie Limitu – rocznie  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)30 
4. Od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu /   negocjowana 

od zaangażowania - od niewykorzystanej kwoty Limitu 
5. Od kwoty zapłaconego zobowiązania negocjowana 
6. Prowizja administracyjna31 negocjowana, 
29  Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego i nieodnawialnego 
30   Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego. W przypadku udzielenia Limitu odnawialnego 

ma zastosowanie prowizja pobierana jednorazowo lub rocznie 
31 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana od 

kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie udzielenia 

produktu 

Zapłata 
a) Zapłata za zobowiązania, Elektroniczna zapłata zobowiązań30 
1. Analiza dokumentów w celu udzielenia produktu  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty wnioskowanego Limitu) 
2. Udzielenie Limitu – jednorazowo  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)29 
3. Udzielenie Limitu – rocznie  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Limitu)27 
4. Od niewykorzystanej kwoty udzielonego Limitu /  negocjowana 

od zaangażowania - od niewykorzystanej kwoty Limitu 
5. Od kwoty zapłaconego zobowiązania negocjowana 
6. Prowizja administracyjna28 negocjowana, maks. 5% p.a. 
30 Produkt w tej formie oferowany jest tylko w szczególnych przypadkach. Oferta ograniczona 
29 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego i nieodnawialnego 
27 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Limitu odnawialnego, jednorazowo lub rocznie 
28 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana 

od kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie o 

udzielenie produktu 



b) Kredyt na zapłatę zobowiązań, Elektroniczny kredyt na zapłatę 
zobowiązań 
1. Analiza dokumentów w celu udzielenia Kredytu  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty wnioskowanego Kredytu) 
2. Udzielenie Kredytu – jednorazowo  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Kredytu)31 
3. Udzielenie Kredytu  - rocznie  negocjowana 

(kwota lub % od kwoty udzielonego Kredytu)32 
4. Od niewykorzystanej kwoty udzielonego Kredytu /  negocjowana 

od zaangażowania - od niewykorzystanej kwoty Kredytu 
5. Od kwoty zrealizowanego Zlecenia negocjowana 
6. Prowizja administracyjna28 negocjowana, maks. 5% p.a. 
1 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Kredytu odnawialnego i nieodnawialnego 
1 Prowizja pobierana w przypadku udzielenia Kredytu odnawialnego, jednorazowo lub rocznie 
1 Prowizja za administrowanie i obsługę produktu bankowego obciążonego ryzykiem kredytowym, naliczana 

od kwoty ekspozycji Banku z tytułu produktu, która występuje w dniu naliczenia wskazanym w umowie o 

udzielenie produktu 
 

UWAGA 

Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 

umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane opłaty 

określone w rozdziale IV Taryfy. 

Opłaty i prowizje naliczane za dyskonto wierzytelności handlowych, elektroniczne 
dyskonto wierzytelności, finansowanie dostawców, finasowanie odbiorców, zapłatę za 
zobowiązania, elektroniczną zapłatę zobowiązań są opłatami i prowizjami netto – nie 
zawierają VAT. Do kwoty opłaty i prowizji będzie doliczony podatek VAT w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

UWAGA 

Dla zmian (aneksów), wydanych zaświadczeń, wyciągów oraz dyspozycji w ramach 

umów finansowania transakcji handlowych obowiązują odpowiednio stosowane 

opłaty określone w rozdziale IV Taryfy. 

Opłaty i prowizje naliczane za dyskonto wierzytelności handlowych, elektroniczne 

dyskonto wierzytelności, finansowanie dostawców, finasowanie odbiorców, zapłatę 

w formie: zapłaty za zobowiązania i elektronicznej zapłaty zobowiązań oraz 

w formie: kredytu na zapłatę zobowiązań i elektronicznego kredytu na zapłatę 

zobowiązań są opłatami i prowizjami netto – nie zawierają VAT.  

Do kwoty opłaty i prowizji za dyskonto wierzytelności handlowych, elektroniczne 

dyskonto wierzytelności, finansowanie dostawców, finasowanie odbiorców, zapłatę 

w formie: zapłaty za zobowiązania oraz elektronicznej zapłaty zobowiązań będzie 

doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

Do kwoty opłaty i prowizji za zapłatę w formie: kredytu na zapłatę zobowiązań oraz 

elektronicznego kredytu na zapłatę zobowiązań nie będzie doliczony podatek VAT. 
 

Rozdział X. Zlecenia różne 
 

7. Przyjęcie do depozytu 
a)  przyjęcie depozytu 50,00 zł (jednorazowo) 
b)  przechowywanie 30,00 zł (miesięcznie) 

8. Zamiana – zamiana w formie zamkniętej 1%, min. 30,00 zł 
banknotów na monety – od kwoty zamiany 

UWAGA 
Mniej niż 50 szt. danego nominału nie rozmieniamy. Zamiany monet na banknoty nie 
dokonujemy. 

 

 

27. Powiadomienie o odmowie realizacji zlecenia złożonego 0,50 zł 
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 
przesłane na wskazany przez Klienta numer faksu 

 

 



 

28. mBank InvoiceNet – internetowy system prezentacji faktur 
a) opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 
mBank InvoiceNet – bez logo firmy Klienta 
– dla Klienta, który ma rachunek bankowy 100,00 zł 
bieżący / pomocniczy w Banku 
– dla Klienta, który nie ma rachunku 200,00 zł 
bieżącego/pomocniczego w Banku 

b) opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 
mBank InvoiceNet – z logo firmy Klienta 
– dla Klienta, który ma rachunek bankowy 200,00 zł 
bieżący / pomocniczy w Banku 
– dla Klienta, który nie ma rachunku 300,00 zł 
bieżącego/pomocniczego w Banku 

c) prezentacja elektronicznego obrazu faktury w internetowym systemie 
prezentacji faktur (za każdą fakturę): 

 1–100 obrazów faktur  0,20 zł  
 101–500 obrazów faktur  0,15 zł  
 501–1000 obrazów faktur  0,12 zł 
 powyżej 1000 obrazów faktur 0,05 zł 
d) przystąpienie do korzystania z systemu mBank InvoiceNet 50,00 zł 
przez nowego użytkownika  

UWAGA 
Opłata abonamentowa oraz pozostałe opłaty są opłatami brutto – zawierają podatek 
VAT (stawka podatku 23%). Opłatę abonamentową pobieramy z dołu, za każdy 
rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy. 

25. mBank InvoiceNet – internetowy system prezentacji faktur 
a) opłata abonamentowa za korzystanie z systemu – bez logo firmy Klienta 
– dla Klienta, który ma rachunek bankowy bieżący /  100,00 zł 
pomocniczy w Banku 
– dla Klienta, który nie ma rachunku bieżącego/ 200,00 zł 
pomocniczego w Banku 

b) opłata abonamentowa za korzystanie z systemu – z logo firmy Klienta 
– dla Klienta, który ma rachunek bankowy bieżący / 200,00 zł 
pomocniczy w Banku 
– dla Klienta, który nie ma rachunku bieżącego/ 300,00 zł 
pomocniczego w Banku 

c) przystąpienie do korzystania z systemu mBank InvoiceNet 50,00 zł 
przez nowego użytkownika  

UWAGA 
Opłata abonamentowa jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 
23%). Opłatę abonamentową pobieramy z dołu, za każdy rozpoczęty miesiąc 
kalendarzowy obowiązywania umowy. 


