
Wykaz istotnych zmian w Taryfie (od 1 lipca 2021 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej do 30 czerwca 2021 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej od 1 lipca 2021 

 

Postanowienia ogólne 

 

 9. Do prowizji i opłat, oznaczonych w treści Taryfy jako „Prowizje i opłaty netto – 
nie zawierają VAT” albo „Prowizja/e netto – nie zawiera/ja VAT” albo „Opłata/ty 
netto – nie zawiera/ją VAT” będzie doliczony podatek VAT w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 
 

8. Wpłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 

 
UWAGA 
Od wpłat zawierających ponad 100 sztuk bilonu dodatkowa prowizja wynosi 5% kwoty 
wpłaty w bilonie. 

UWAGA 
Od wpłat nieuporządkowanych dodatkowa prowizja wynosi 0,5% kwoty wpłaty. 

8. Wpłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 

 

UWAGA 

Prowizje netto – nie zawierają VAT. 

Rodzaj wpłaty W oddziale Banku W sortowni/wrzutni 

Wpłata gotówkowa otwarta w złotych na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa otwarta (banknoty) w walucie rachunku 
(innej niż złoty) na własny rachunek– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 

0,5% 
min. 30,00 zł 

0,25% 
min. 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku 
(innej niż złoty) na własny rachunek– od kwoty wpłaty 

1% 

min. 30,00 zł 

0,8% 
min. 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa zamknięta (bilon) w walucie rachunku (innej 

niż złoty) na własny rachunek– od kwoty wpłaty 
nie dotyczy 50% 

min. 30,00 zł 

Wpłata gotówkowa w złotych na rachunek osoby trzeciej 
prowadzony w Banku– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa (banknoty) w walucie rachunku (innej niż 
złoty) na rachunek osoby trzeciej prowadzony w Banku– od 
kwoty wpłaty 

1% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa (bilon) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na rachunek osoby trzeciej prowadzony w Banku– od kwoty 
wpłaty 

50% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

 

Rodzaj wpłaty W oddziale Banku W sortowni/wrzutni 

Wpłata gotówkowa otwarta w złotych na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa otwarta (banknoty) w walucie rachunku 
(innej niż złoty) na własny rachunek– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny 
rachunek – od kwoty wpłaty 

0,5% 
min. 30,00 zł 

0,25% 
min. 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie 
rachunku (innej niż złoty) na własny rachunek– od kwoty 
wpłaty 

1% 

min. 30,00 zł 

0,8% 
min. 15,00 zł 

Wpłata gotówkowa zamknięta (bilon) w walucie rachunku 
(innej niż złoty) na własny rachunek– od kwoty wpłaty 

nie dotyczy 50% 
min. 30,00 zł 

Wpłata gotówkowa w złotych na rachunek osoby trzeciej 

prowadzony w Banku– od kwoty wpłaty 

1% 

min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa (banknoty) w walucie rachunku (innej 
niż złoty) na rachunek osoby trzeciej prowadzony w Banku– 
od kwoty wpłaty 

1% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa (bilon) w walucie rachunku (innej niż 

złoty) na rachunek osoby trzeciej prowadzony w Banku– od 
kwoty wpłaty 

50% 

min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Dodatkowa prowizja od wpłat, zawierających ponad 100 
sztuk bilonu 

5% kwoty wpłaty w bilonie 

Dodatkowa prowizja od wpłat nieuporządkowanych 0,5% kwoty wpłaty 

 



9. Wpłata pocztowa otwarta w złotych 0,5%, min. 10,00 zł 
realizowana w obiekcie pocztowym - od kwoty wpłaty 

10. Wpłata pocztowa zamknięta w złotych 0,4%, min. 15,00 zł 
realizowana w obiekcie pocztowym - od kwoty wpłaty 

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

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

13. Wypłaty gotówkowe w oddziale Banku oraz sortowni 

 

UWAGA 
Warunki realizacji wypłaty gotówkowej otwartej i zamkniętej wymagającej 
zamówienia: 
1/ dla walut: złoty, euro, dolar dla kwoty powyżej 20 000 zł / 500 euro / 500 dolarów 

Klient dostarcza standardowo zamówienie do godziny 10.00 na jeden dzień 
roboczy przed dokonaniem wypłaty, 

2/ dla pozostałych walut niezależnie od kwoty – Klient dostarcza standardowo 

zamówienie do godziny 10.00 na dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 
 

9. Wpłata pocztowa otwarta w złotych 0,5%, min. 10,00 zł 
realizowana w obiekcie pocztowym - od kwoty wpłaty 

UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 
10. Wpłata pocztowa zamknięta w złotych 0,4%, min. 15,00 zł 

realizowana w obiekcie pocztowym - od kwoty wpłaty 
UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 
11. Zlecenie wypłaty pocztowej otwartej w złotych, 30,00 zł 

realizowanej w obiekcie pocztowym 
UWAGA 
Opłata netto – nie zawiera VAT. 
12. Nieodebranie w terminie zamówionej wypłaty pocztowej otwartej 10,00 zł 

z przyczyn leżących po stronie Klienta 
UWAGA 
Opłata netto – nie zawiera VAT. 
13. Wypłaty gotówkowe w oddziale Banku oraz sortowni 

 

UWAGA 

Warunki realizacji wypłaty gotówkowej otwartej i zamkniętej wymagającej 

zamówienia: 

3/ dla walut: złoty, euro, dolar dla kwoty powyżej 20 000 zł / 500 euro / 500 

dolarów Klient dostarcza standardowo zamówienie do godziny 10.00 na jeden 

dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty, 

4/ dla pozostałych walut niezależnie od kwoty – Klient dostarcza standardowo 

zamówienie do godziny 10.00 na dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 

Prowizje i opłaty netto – nie zawierają VAT. 

Rodzaj wypłaty W oddziale Banku W sortowni 

Wypłata gotówkowa otwarta w złotych z własnego rachunku, 
niewymagająca zamówienia, oraz wymagająca zamówienia 
i realizowana w terminie standardowym – od kwoty wypłaty 

0,4% 

min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku (innej niż złoty) 

z własnego rachunku, niewymagająca oraz wymagająca 
zamówienia i realizowana w terminie standardowym– od kwoty 
wypłaty 

1% 

min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wypłata gotówkowa zamknięta w złotych z własnego rachunku, 

wymagająca zamówienia, realizowana w terminie 

standardowym– od kwoty wypłaty 

0,2% 
min. 30,00 zł 

0,15% 
min. 10,00 zł 

Wypłata gotówkowa zamknięta w walucie rachunku (innej niż 

złoty) z własnego rachunku, wymagająca zamówienia, 

realizowana w terminie standardowym– od kwoty wypłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

1% 
min. 10,00 zł 

Wypłata gotówkowa zamknięta w walucie rachunku (innej niż 
złoty) z własnego rachunku, wymagająca zamówienia, 
realizowana w terminie krótszym niż standardowy (pod 
warunkiem dostępności środków w Banku) – od kwoty wypłaty 

2% 
min. 30,00 zł 

2% 
min. 20,00 zł 

Niedokonanie wypłaty gotówkowej przygotowanej na zamówienie 
z przyczyn leżących po stronie Klienta – od zamówionej kwoty 
wypłaty 

0,5% 

min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Przyjęcie złożonego na papierze lub faksem:  

- zlecenia wypłaty gotówki z własnego rachunku wymagającej 
zamówienia,  

- zlecenia wypłaty gotówkowej zamkniętej 

30,00 zł nie dotyczy 

 

Rodzaj wypłaty W oddziale Banku W sortowni 

Wypłata gotówkowa otwarta w złotych, niewymagająca 
zamówienia, oraz wymagająca zamówienia i realizowana 
w terminie standardowym – od kwoty wypłaty 

0,4% 

min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku (innej niż 
złoty), niewymagająca oraz wymagająca zamówienia 
i realizowana w terminie standardowym– od kwoty wypłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wypłata gotówkowa zamknięta w złotych, wymagająca 

zamówienia, realizowana w terminie standardowym– od 

kwoty wypłaty 

0,2% 

min. 30,00 zł 

0,15% 

min. 10,00 zł 

Wypłata gotówkowa zamknięta w walucie rachunku (innej 

niż złoty), wymagająca zamówienia, realizowana w terminie 

standardowym– od kwoty wypłaty 

1% 

min. 30,00 zł 

1% 

min. 10,00 zł 

Wypłata gotówkowa zamknięta w walucie rachunku (innej 
niż złoty), wymagająca zamówienia, realizowana w terminie 
krótszym niż standardowy (pod warunkiem dostępności 
środków w Banku) – od kwoty wypłaty 

2% 

min. 30,00 zł 

2% 

min. 20,00 zł 

Niedokonanie zamówionej wypłaty gotówkowej z przyczyn 
leżących po stronie Klienta – od zamówionej kwoty wypłaty 

0,5% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 

Przyjęcie złożonego na papierze lub faksem:  

- zlecenia wypłaty gotówki wymagającej zamówienia,  
- zlecenia wypłaty gotówkowej zamkniętej 

30,00 zł nie dotyczy 

 



17. Przelew złotowy – obciążenie rachunku, realizowany na rachunek złotowy: 
–  zlecany przy pomocy systemu bankowości elektronicznej 2,50 zł 
–  zlecany przy pomocy komunikatu SWIFT MT 101 5,00 zł 
–  zlecany w formie papierowej (na formularzu standardowym 35,00 zł 
zgodnym z normą PN-F-01101) 
– zlecany w formie papierowej (na formularzu niestandardowym  15,00 zł 
niezgodnym z normą PN-F-01101) – opłata dodatkowa 

UWAGA 
Opłaty nie pobieramy dla przelewu na rachunek własny Klienta w innym banku z tytułu 
zwrotu środków przekazanych z rachunku w innym banku na rachunek depozytów 
terminowych w Banku (z wyjątkiem przypadku wycofania depozytu). 
18. Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET2 – obciążenie rachunku 

a) na kwotę 1.000.000,00 zł lub wyższą 18,00 zł plus opłata NBP 
b) na kwotę niższą niż 1.000.000,00 zł 45,00 zł plus opłata NBP 

UWAGA 
Dodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu złotowego 
oraz przelewu złotowego w ramach systemu SORBNET2, zlecanego przy pomocy 
komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega automatycznemu przetwarzaniu 
ponieważ jest niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku wskazanymi 
w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie 
Transferu)”. Dokument znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy 
mBanku, w tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 
 

17. Przelew złotowy na rachunek złotowy – obciążenie rachunku: 
a) zlecany przy pomocy systemu bankowości elektronicznej 2,50 zł 
b) zlecany przy pomocy komunikatu SWIFT MT 101 5,00 zł 
c) zlecany w formie papierowej (na formularzu standardowym 35,00 zł 
zgodnym z normą PN-F-01101) 
d) zlecany w formie papierowej (na formularzu niestandardowym  15,00 zł 
niezgodnym z normą PN-F-01101) – opłata dodatkowa 
e) zlecany przy pomocy komunikatu SWIFT MT101 niezgodnego 40,00 zł 

ze Specyfikacją – opłata dodatkowa do pkt 17b 
UWAGA 
Opłaty nie pobieramy dla przelewu na rachunek własny Klienta w innym banku 
z tytułu zwrotu środków przekazanych z rachunku w innym banku na rachunek 
depozytów terminowych w Banku (z wyjątkiem przypadku wycofania depozytu). 
Komunikat MT 101 niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku 
określonymi w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 
(Zlecenie Transferu)” nie podlega automatycznemu przetwarzaniu. Specyfikacja 
znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 
www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 
18. Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET2 – obciążenie rachunku 

a) na kwotę 1.000.000,00 zł lub wyższą 18,00 zł plus opłata NBP 
b) na kwotę niższą niż 1.000.000,00 zł 45,00 zł plus opłata NBP 
c) zlecany przy pomocy komunikatu SWIFT MT101 40,00 zł 

niezgodnego ze Specyfikacją – opłata dodatkowa do pkt 18a i 18b 
UWAGA 
Komunikat MT 101 niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku 
określonymi w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 
(Zlecenie Transferu)” nie podlega automatycznemu przetwarzaniu. Specyfikacja 
znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 
www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

 

41. Prowizja za utrzymywanie salda 
Prowizja za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD) oraz Auto 
Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ). 
Prowizję obliczamy od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych, ARD oraz ALJ Klienta z dodatnim saldem, 
prowadzonych w tej samej walucie, gdy saldo to przekroczy próg wskazany w 
tabeli niżej: 

41. Prowizja za utrzymywanie salda 
Prowizja za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD), Auto 
Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ) oraz lokatach 
terminowych. 
Prowizję obliczamy od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych, ARD, ALJ oraz lokatach terminowych Klienta 
z dodatnim saldem, prowadzonych w tej samej walucie, gdy saldo to 
przekroczy próg określony w tabeli niżej: 



 

UWAGA: 
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia”. Obliczamy prowizję z zastosowaniem 
odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej z poprzedniego dnia 
roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
LIBOR USD ON, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 

2/ prowizję obliczamy w walucie rachunków, ARD oraz ALJ, tj. odpowiednio w EUR 
albo CHF albo USD albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF, 

3/ znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną np. |EONIA| to wartość bezwzględna 
z EONIA. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, LIBOR USD ON, CZK 2W Repo 
Rate, DKK Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight Deposit 
Rate oraz BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez Thomson Reuters 
oraz Bloomberg. 
42.  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 początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego 

0,25% sumy sald dodatnich w złotych (całości salda) na początek 
dnia w pierwszym roboczym dniu 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: 
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia”. Obliczamy prowizję z zastosowaniem 
odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej z poprzedniego dnia 
roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
LIBOR USD ON, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Danmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 

2/ prowizję obliczamy w walucie rachunków, ARD, ALJ oraz lokat terminowych, tj. 
odpowiednio w EUR albo CHF albo USD albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK 
albo HUF, 

3/ znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną np. |EONIA| to wartość bezwzględna 
z EONIA. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, LIBOR USD ON, CZK 2W 
Repo Rate, DKK Danmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight 
Deposit Rate oraz BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez 
Thomson Reuters oraz Bloomberg. 
42.  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 początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego 

0,32% sumy sald dodatnich w złotych (całości salda) na początek 
dnia w pierwszym roboczym dniu 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 

Waluta rachunku, 
ARD oraz  ALJ 

Próg łącznego salda, 
w przypadku przekroczenia 

którego pobierana jest prowizja 
od całości salda 

Wysokość prowizji od łącznego salda 

EUR 100 tys.  (│EONIA│+ 0,1 %) /360 

CHF  100 tys.  (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %)/360 

USD 100 tys.  (| LIBOR USD ON| + 0,1%)//360 

CZK 1 mln  (│CZK 2W Repo Rate| + 1%)/360 

DKK 1 mln  (│DKK Denmarks Nationalbank CD rate│+ 0,25 %)/360 

SEK 1 mln  (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %)/360 

NOK 1 mln  (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %)/360 

HUF 1 mln  (|BUBOR ON – 0,5 %|)/360 

 

Waluta rachunku, 
ARD, ALJ oraz 

lokaty terminowej 

Próg łącznego salda, 
w przypadku przekroczenia 

którego pobierana jest prowizja 
od całości salda 

Wysokość prowizji od łącznego salda 

EUR 100 tys.  (│EONIA│+ 0,1 %) /360 

CHF  100 tys.  (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %)/360 

USD 100 tys.  (| LIBOR USD ON| + 0,1%)//360 

CZK 1 mln  (│CZK 2W Repo Rate| + 1%)/360 

DKK 1 mln  (│DKK Danmarks Nationalbank CD rate│+ 0,25 %)/360 

SEK 1 mln  (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %)/360 

NOK 1 mln  (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %)/360 

HUF 1 mln  (|BUBOR ON – 0,5 %|)/360 

 



UWAGA 
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie– dla rachunków, Auto 
Overnight i lokat terminowych 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 oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty. 
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 prowadzonych na podstawie wszystkich 
tych umów. 
43. Dodatkowa prowizja za wzrost salda 

0,2% od dodatniej różnicy sald między sumą sald dodatnich na 
początek dnia w pierwszym roboczym dniu danego roku 
kalendarzowego a sumą sald dodatnich na początek dnia 15 grudnia 
poprzedniego roku kalendarzowego. Suma sald dodatnich to 
zsumowane salda na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, 
Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto 
Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach 
terminowych prowadzonych w Banku. 

UWAGA 
1/ Bank oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 

kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty, 
2/ prowizję naliczamy od dodatniej różnicy sald między sumą sald dodatnich na 

początek dnia w pierwszym roboczym dniu danego roku kalendarzowego a sumą 
sald dodatnich na początek dnia 15 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 
Suma sald dodatnich to zsumowane salda na wszystkich rachunkach bieżących, 
pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub 
Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach 
terminowych prowadzonych w Banku, 

3/ prowizję naliczamy, jeśli dodatnia różnica sald, o której mowa w pkt 2, przekroczy 
20 mln złotych, 

4/ na potrzeby obliczania różnicy salda, sumujemy salda dodatnie  – dla rachunków, 
Auto Overnight i lokat terminowych 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., 

5/ 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 
prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów. 

 

UWAGA 
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie– dla rachunków, 
Auto Overnight i lokat terminowych 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 oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty. 
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 prowadzonych na podstawie 
wszystkich tych umów. 
43. Dodatkowa prowizja za wzrost salda 

0,2% od dodatniej różnicy sald między sumą sald dodatnich na 
początek dnia w pierwszym roboczym dniu danego roku 
kalendarzowego a średnią sumą sald dodatnich za okres dwóch 
miesięcy (listopad i grudzień) poprzedniego roku kalendarzowego. 
Suma sald dodatnich to zsumowane salda na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych 
rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych 
Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych prowadzonych 
w Banku. 

UWAGA 
1/ Bank oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego 

roku kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty, 
2/ prowizję naliczamy od dodatniej różnicy sald między sumą sald dodatnich na 

początek dnia w pierwszym roboczym dniu danego roku kalendarzowego a 
średnią sumą sald dodatnich za okres dwóch miesięcy (listopad i grudzień) 
poprzedniego roku kalendarzowego. Suma sald dodatnich to zsumowane salda 
na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – 
automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – 

Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w Banku, 

3/ prowizję naliczamy, jeśli dodatnia różnica sald, o której mowa w pkt 2, 
przekroczy 20 mln złotych, 

4/ na potrzeby obliczania różnicy salda, sumujemy salda dodatnie  – dla 
rachunków, Auto Overnight i lokat terminowych 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., 

5/ 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 
prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów. 

 



  

B. Płatności zagraniczne 
 

2. 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 
a)  gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje  20,00 zł 

najpóźniej w następnym dniu roboczym dla Banku 
b) gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje 30,00 zł 

w ciągu danego dnia roboczego dla Banku 
UWAGA do pkt 2a 
Dodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu 
złotowego, zlecanego przy pomocy komunikatu SWIFT MT101, który nie podlega 
automatycznemu przetwarzaniu ponieważ jest niezgodny z zasadami 
i wymaganiami technicznymi Banku wskazanymi w dokumencie „Specyfikacja 

formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie Transferu)”. Dokument znajduje się 
na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 
www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 
UWAGA do pkt 2b 
Dotyczy zleceń składanych wyłącznie przez mBank CompanyNet jako zlecenia 
Przelewu Walutowego Wewnętrznego. 
Zlecenia Przelewu Walutowego Wewnętrznego, składane po godzinie 19.30, a 
kierowane na rachunki Klientów detalicznych, Bank księguje na rachunku 
beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym dla Banku. 

2. Przelew złotowy na rachunek Klienta Banku, prowadzony w walucie obcej  
lub przelew w walucie obcej na rachunek Klienta Banku 
a)  gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje  20,00 zł 

najpóźniej w następnym dniu roboczym dla Banku 
b) gdzie księgowanie na rachunku beneficjenta następuje 30,00 zł 

w ciągu danego dnia roboczego dla Banku  
c) zlecany komunikatem MT101, niezgodnym ze Specyfikacją 40,00 zł 

UWAGA do pkt 2b 
Dotyczy zleceń składanych wyłącznie przez mBank CompanyNet jako zlecenia 
Przelewu Walutowego Wewnętrznego. 
Zlecenia Przelewu Walutowego Wewnętrznego, składane po godzinie 19.30, a 
kierowane na rachunki Klientów detalicznych, Bank księguje na rachunku 

beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym dla Banku. 
UWAGA do pkt 2c 
Komunikat MT 101 niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku 
określonymi w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 
(Zlecenie Transferu)” nie podlega automatycznemu przetwarzaniu. Specyfikacja 
znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 
www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

 

UWAGA do pkt 3 i 4 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu dokonane w formie papierowej na 

formularzu: 

a) standardowym (formularz dostępny w lokalach Banku), 35,00 zł 

b) niestandardowym (formularz inny niż dostępny w lokalach Banku). 50,00 zł 

Pobieramy opłatę dodatkową za zlecenie przelewu, które nie podlega 

automatycznemu przetwarzaniu przez Bank, ponieważ nie zawiera: 

c) kodu BIC banku beneficjenta 30,00 zł 

d) dla przelewów za granicę w złotych - określenia opcji kosztów SHA, tzn. koszty 

banku 30,00 zł 

wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa 

beneficjent 

e) danych określonych w zasadach i wymaganiach technicznych Banku wskazanych 

w dokumencie 40,00 zł 

„Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie transferu)”. 

Dokument znajduje się na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym 

na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 

Pobieramy dodatkowe koszty telekomunikacyjne (SWIFT), zgodnie z Rozdziałem XII 

"Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne". 

5.  Zlecenie przelewu w formie papierowej - opłata dodatkowa do pkt 3 i 4: 
a) na formularzu standardowym 35,00 zł 

(formularz dostępny w lokalach Banku), 
b) na formularzu niestandardowym 50,00 zł 

(formularz inny niż dostępny w lokalach Banku). 
6. Zlecenie przelewu, które nie podlega automatycznemu przetwarzaniu przez 

Bank - opłata dodatkowa do pkt 3 i 4: 
a) ponieważ nie zawiera kodu BIC banku beneficjenta 30,00 zł 
b) dla przelewów za granicę w złotych 30,00 zł 

 - ponieważ nie zawiera określenia opcji kosztów SHA 
c) dla przelewów zlecanych komunikatem MT 101 40,00 zł 

– ponieważ jest niezgodny ze Specyfikacją 
UWAGA 
Opcja kosztów SHA – koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty 
banków trzecich pokrywa beneficjent. 
„Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie transferu)” znajduje się 
na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku, w tym na stronie 
www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje. 
Pobieramy dodatkowe koszty telekomunikacyjne (SWIFT), zgodnie z Rozdziałem XII 
"Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne". 

 

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 
1.  Karta płatnicza Visa Business debetowa payWave 

 13. Przewalutowanie transakcji dokonywanych 5,9% (od wartości transakcji) 
 w walucie innej niż złoty  

http://www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje


2.  Karta płatnicza Mastercard debetowa w EUR 2.  Karta płatnicza Mastercard debetowa w EUR3 

 

1. Wydanie karty 20,00 EUR 
2. Miesięczne użytkowanie karty 2,00 EUR 
3. Wydanie duplikatu karty  10,00 EUR 
4. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny użytkownika 
 karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 12,00 EUR 

5. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku 1,00 EUR 
 – usługa dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 
6. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej 0,50 EUR 
 (usługa Mastercard CashBack)2 
7. Wypłata gotówki przy użyciu karty 

a) w kraju  3%, min. 1,50 EUR 
c) za granicą 3%, min. 1,50 EUR 

8. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 
a)  w kraju  5,00 EUR 
b)  za granicą  12,00 EUR 

9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
10. Zmiana limitu/ów autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
 

1. Wydanie karty 50,00 zł 
2. Miesięczne użytkowanie karty 8,00 zł 
3. Wydanie duplikatu karty  40,00 zł 
4. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny użytkownika 
 karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 zł 

5. Sprawdzenie salda dostępnego na rachunku w bankomacie 5,00 zł 
 oferującym taką usługę 
6. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej 2,00 zł 
 (usługa Mastercard CashBack) 2 
7. Wypłata gotówki 

a) w kraju  3%, min. 6,00 zł 
c) za granicą 3%, min. 6,00 zł 

8. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 
a)  w kraju  20,00 zł 
b)  za granicą  50,00 zł 

9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
10. Zmiana limitu/ów autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
UWAGA 
Opłaty i prowizje w złotych przeliczymy po kursie Banku z dnia ich naliczenia 
i rozliczymy z rachunku do karty w euro. 
3  Obowiązuje od momentu udostępnienia produktu przez Bank 

 

4.  Karta płatnicza Visa Business payWave 

 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 

 

 18. Przewalutowanie transakcji  2,5% (od kwoty transakcji) 
dokonywanych w walucie obcej  
UWAGA 
Prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie obcej doliczamy do 
kwoty transakcji. Jeśli uruchomiliśmy usługę wielowalutowości dla walut określonych 
dla karty, nie będziemy pobierać dodatkowej prowizji za przewalutowanie. 

5. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass 

 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 

 

 

6. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 

 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4)  plus koszty przesyłki 

 

 18. Przewalutowanie transakcji 2,5% (od kwoty transakcji) 
dokonywanych w walucie obcej 
UWAGA 
Prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie obcej doliczamy do 
kwoty transakcji. Jeśli uruchomiliśmy usługę wielowalutowości dla walut określonych 
dla karty, nie będziemy pobierać dodatkowej prowizji za przewalutowanie. 



7. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass 

 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4)  plus koszty przesyłki 

 

 

8. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 

 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 

 

 18. Przewalutowanie transakcji 2,5% (od kwoty transakcji) 
dokonywanych w walucie obcej 
UWAGA 
Prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie obcej doliczamy do 
kwoty transakcji. Jeśli uruchomiliśmy usługę wielowalutowości dla walut określonych 
dla karty, nie będziemy pobierać dodatkowej prowizji za przewalutowanie. 

9. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Business Prepaid 

 

5. Nadruk na karcie (Picture Card) 5,00 zł 
 (opłatę doliczamy każdorazowo do opłaty za wydanie karty) 

 

 

8. Zasilenie karty w formie przelewu wewnętrznego/zewnętrznego koszt przelewu 7. Zasilenie karty w formie przelewu wewnętrznego koszt przelewu 

 

15. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym  400,00 zł 
wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 
16. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty (Co-brand Card) – 
w zależności od wolumenu zamawianych kart 

 

 19. Przewalutowanie transakcji dokonywanych 5,9% (od wartości transakcji) 
 w walucie innej niż złoty 

10. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Profit Prepaid 

 

5. Nadruk na karcie (Picture Card) 5,00 zł 
 (opłatę doliczamy każdorazowo do opłaty za wydanie karty) 

 

 

13. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 400,00 zł 
wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 
14. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty (Co-brand Card) – 
w zależności od wolumenu zamawianych kart 

 

 

UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 1 i 9 
Dla transakcji dokonywanych kartami, dla których walutą rozliczeniową karty jest 
złoty, pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie 
innej niż złoty w wysokości do 5,9% od wartości transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 2 
Dla transakcji dokonywanych kartami, dla których walutą rozliczeniową karty jest 
euro, pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie 
innej niż euro w wysokości do 5,9% od wartości transakcji. 
 
 

 



UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 3, 5 oraz 7 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej nie pobieramy prowizji za 
przewalutowanie transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 4, 6 oraz 8 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej, do kwoty transakcji doliczamy 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2,5%. Jeśli uruchomiliśmy 
usługę wielowalutowości dla walut wskazanych dla karty, nie będziemy pobierać 
dodatkowej prowizji za przewalutowanie. 

 11. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Business Prepaid Contactless19 

  

 1. Wydanie karty 30,00 zł 
2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 

3. Wydanie karty na kolejny okres (wznowienie karty) 30,00 zł 
4. Sprawdzenie salda karty: 

a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat 
b) przez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat 
c) w bankomatach oferujących taką usługę 2,50 zł 

5. Wysyłka karty lub kodu PIN:  
a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 20,00 zł 
c) kurierem – przesyłką zbiorczą 30,00 zł 
 (za każde 1000 szt. kart lub kodów PIN) 

6. Wypłata gotówki – od wartości operacji:  
a) w bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) w bankomatach za granicą 3%, min. 7,00 zł 
c) w kasach banków w kraju i za granicą 3%, 
obsługujących wypłaty kartą min. 7,00 zł 

7. Zasilenie karty w formie przelewu wewnętrznego koszt przelewu 
8. Zasilenie / rozładowanie kart przez mBank CompanyNet  0,5% 

(zasilenie/rozładowanie z wykorzystaniem pliku zasileniowego) 
– od kwoty zasilenia / rozładowania 

9. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 
a)  w kraju  20,00 zł 
b)  za granicą  50,00 zł 

10. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
11.  Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych  bez opłat 
 dla Użytkowników kart  
12.  Prowadzenie Rachunku przedpłaconej karty płatniczej  bez opłat 
 na rzecz Klienta 
13. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
 przygotowanym przez Klienta –awers oraz rewers karty (Co-brand Card) –  
 w zależności od wolumenu zamawianych kart 
14. Zmiana kodu PIN w bankomacie oferującym taką usługę18 2,00 zł 
15. Przygotowanie – na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji 

– pliku danych w formacie wymaganym do złożenia: 
a) dyspozycji masowych kart: zamówienia kart 20,00 zł 

spersonalizowanych, personalizacji kart albo modyfikacji danych 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

b) innych niż w pkt a dyspozycji masowych kart 10,00 zł 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

16. Przygotowanie i udostępnienie, w formie pliku, raportu 10,00 zł 
związanego z dyspozycjami masowymi kart 



17. Zmiana rachunku do prowizji lub opłat lub zwrotów  200,00 zł 
dla nieaktywnych kart Prepaid  (niezależnie od liczby kart) 

UWAGA do pkt 15 – 17 
Opłatę naliczamy i pobieramy raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
18. Zmiana kodu programu do nieaktywnych kart Prepaid 200,00 zł 
19. Przewalutowanie transakcji dokonywanych 5,9% (od wartości transakcji) 

w walucie innej niż złoty 
19  Obowiązuje od momentu udostępnienia produktu przez Bank 

 

 12. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Profit Prepaid Contactless20 

 

 1. Wydanie karty 15,00 zł 
2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 
3. Wydanie karty na kolejny okres (wznowienie karty)  15,00 zł 
4. Sprawdzenie salda karty: 

a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat 
b) przez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat 
c) w bankomatach oferujących taką usługę 2,50 zł 

5. Wysyłka karty lub kodu PIN: 
a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 20,00 zł 
c) kurierem – przesyłką zbiorczą 30,00 zł 
 (za każde 1000 szt. kart lub kodów PIN) 

6. Wypłata gotówki – od wartości operacji:  
a) w bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) w kasach banków w kraju obsługujących wypłaty kartą 3%, min. 7,00 zł 

7. Zasilenie / rozładowanie kart przez mBank CompanyNet  0,5% 
 (zasilenie/rozładowanie z wykorzystaniem pliku zasileniowego) 
 – od kwoty zasilenia / rozładowania 
8. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej w kraju  20,00 zł 
9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
10.  Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych  bez opłat 
 dla Użytkowników kart  
11.  Prowadzenie Rachunku Zasileniowego do obsługi kart  bez opłat 
 na rzecz Klienta 
12. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
 przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty (Co-brand Card) 
 –  w zależności od wolumenu zamawianych kart 
13. Zmiana kodu PIN w bankomacie oferującym taką usługę21 2,00 zł 
14. Przygotowanie – na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji – pliku 

danych w formacie wymaganym do złożenia: 
a) dyspozycji masowych kart: zamówienia kart 20,00 zł 

spersonalizowanych, personalizacji kart albo modyfikacji danych 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

b) innych niż w pkt a dyspozycji masowych kart 10,00 zł 
 (za każde 100 pozycji dyspozycji) 

15. Przygotowanie  i udostępnienie, w formie pliku, raportu 10,00 zł 
związanego z dyspozycjami masowymi kart 

16. Zmiana rachunku do prowizji lub opłat 200,00 zł 
dla nieaktywnych kart Prepaid  (niezależnie od liczby kart) 

UWAGA do pkt 14 - 16 
Opłatę naliczamy i pobieramy raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 



17. Zmiana kodu programu do nieaktywnych kart Prepaid 200,00 zł 
 plus koszty przewalutowania 
20  Obowiązuje od momentu udostępnienia produktu przez Bank 

 

 13. Przedpłacona Karta Płatnicza Mastercard Business Contactless20 
 

 1. Wydanie karty z nadrukiem Klienta – awers karty 35,00 zł 
2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 
3. Wydanie karty na kolejny okres (wznowienie karty) 35,00 zł 
4. Sprawdzenie salda karty: 

a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat 
b) przez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat 
c) w bankomatach oferujących taką usługę 2,50 zł 

5. Wysyłka karty lub kodu PIN:  
a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 20,00 zł 
c) kurierem – przesyłką zbiorczą 30,00 zł 
 (za każde 1000 szt. kart lub kodów PIN) 

6. Wypłata gotówki – od wartości operacji:  
a) w bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) w bankomatach za granicą 3%, min. 7,00 zł 
c) w kasach banków w kraju i za granicą 3%, min. 7,00 zł 
obsługujących wypłaty kartą 

7. Zasilenie karty w formie przelewu wewnętrznego koszt przelewu 
8. Zasilenie / rozładowanie kart przez mBank CompanyNet  0,5% 

(zasilenie/rozładowanie z wykorzystaniem pliku zasileniowego) 
– od kwoty zasilenia / rozładowania 

9. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 
a)  w kraju  20,00 zł 
b)  za granicą  50,00 zł 

10. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
11.  Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych  bez opłat 
 dla Użytkowników kart  
12.  Prowadzenie Rachunku Zasileniowego do obsługi kart  bez opłat 
 na rzecz Klienta 
13. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 400,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 
14. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
 przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty (Co-brand Card) 
  – w zależności od wolumenu zamawianych kart 
15. Zmiana kodu PIN w bankomacie oferującym taką usługę22 2,00 zł 
16. Przygotowanie – na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji – pliku 

danych w formacie wymaganym do złożenia: 
a) dyspozycji masowych kart: zamówienia kart 20,00 zł 

spersonalizowanych, personalizacji kart albo modyfikacji danych 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

b) innych niż w pkt a dyspozycji masowych kart 10,00 zł 
 (za każde 100 pozycji dyspozycji) 

17. Przygotowanie i udostępnienie, w formie pliku, raportu 10,00 zł 
związanego z dyspozycjami masowymi kart 

18. Zmiana rachunku do prowizji lub opłat lub zwrotów 200,00 zł 
dla nieaktywnych kart Prepaid  (niezależnie od liczby kart) 



UWAGA do pkt 16 – 18 
Opłatę naliczamy i pobieramy raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
19. Zmiana kodu programu do nieaktywnych kart Prepaid 200,00 zł 
20. Przewalutowanie transakcji dokonywanych 5,9% (od wartości transakcji) 
 w walucie innej niż złoty  
20  Obowiązuje od momentu udostępnienia produktu przez Bank 

 

 14. Przedpłacona Karta Płatnicza Mastercard Profit Contactless23 

 

 1. Wydanie karty z nadrukiem Klienta – awers karty 20,00 zł 

2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 
3. Wydanie karty na kolejny okres (wznowienie karty)  20,00 zł 
4. Sprawdzenie salda karty: 

a) telefonicznie w Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych bez opłat 
b) przez internetowy Serwis Kart Przedpłaconych bez opłat 
c) w bankomatach oferujących taką usługę 2,50 zł 

5. Wysyłka karty lub kodu PIN: 
a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 20,00 zł 
c) kurierem – przesyłką zbiorczą 30,00 zł 
 (za każde 1000 szt. kart lub kodów PIN) 

6. Wypłata gotówki – od wartości operacji:  
a) w bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) w kasach banków w kraju obsługujących wypłaty kartą 3%, min. 7,00 zł 

7. Zasilenie / rozładowanie kart przez mBank CompanyNet 0,5% 
 (zasilenie/rozładowanie z wykorzystaniem pliku zasileniowego) 
 – od kwoty zasilenia / rozładowania 
8. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej w kraju  20,00 zł 
9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
10.  Dostęp do internetowego Serwisu Kart Przedpłaconych  bez opłat 
 dla Użytkowników kart  
11.  Prowadzenie Rachunku Zasileniowego do obsługi kart na rzecz Klienta bez opłat 
12. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 400,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 
13. Przygotowanie i produkcja kart z indywidualnym wzorem  negocjowana 
 przygotowanym przez Klienta – awers oraz rewers karty 
 – w zależności od wolumenu zamawianych kart 
14. Zmiana kodu PIN w bankomacie oferującym taką usługę24 2,00 zł 
15. Przygotowanie – na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji – pliku 

danych w formacie wymaganym do złożenia: 
a) dyspozycji masowych kart: zamówienia kart 20,00 zł 

spersonalizowanych, personalizacji kart albo modyfikacji danych 
(za każde 100 pozycji dyspozycji) 

b) innych niż w pkt a dyspozycji masowych kart 10,00 zł 
 (za każde 100 pozycji dyspozycji) 

16. Przygotowanie  i udostępnienie, w formie pliku,  10,00 zł 
raportu związanego z dyspozycjami masowymi kart 

17. Zmiana rachunku do prowizji lub opłat 200,00 zł 
dla nieaktywnych kart Prepaid (niezależnie od liczby kart) 

UWAGA do pkt 15 - 17 
Opłatę naliczamy i pobieramy raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
 



18. Zmiana kodu programu do nieaktywnych kart Prepaid 200,00 zł 
 plus koszty przewalutowania 
23  Obowiązuje od momentu udostępnienia produktu przez Bank 

 

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

 

 7. Rozpatrzenie roszczenia z udzielonej gwarancji 500,00 zł 
UWAGA 
Nie pobieramy opłaty jeśli nastąpi wypłata roszczenia 

  

16.  Uzyskanie potwierdzenia autentyczności gwarancji obcej 100,00 zł 
 na zlecenie Klienta 

17.  Uzyskanie potwierdzenia autentyczności gwarancji obcej 250,00 zł 
 na zlecenie Klienta 

 

 21. Wysłanie dokumentacji dotyczącej gwarancji pocztą kurierską 25,00 zł 
 do obiorców w Polsce (opłata zryczałtowana, nie ma zastosowania 

 pkt 10 c Postanowień Ogólnych Taryfy) 

 

Rozdział X. Zlecenia różne 

 

4. Sporządzenie opinii audytorskiej: 
a) o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach 400,00 zł 
 terminowych), dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet 
b) o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach 500,00 zł 
 terminowych), dyspozycja złożona w sposób inny 
 niż przez mBank CompanyNet 
c) o rachunkach bankowych (w tym lokatach 600,00 zł 
 terminowych) i innych produktach Klienta, 
 dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet 
d) o rachunkach bankowych (w tym lokatach 700,00 zł 
 terminowych) i innych produktach Klienta, 
 dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet 

UWAGA 
Opłata jest opłatą brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 

4. Sporządzenie opinii audytorskiej: 
a) o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach 400,00 zł 
 terminowych), dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet 
b) o rachunkach bankowych (w tym lokatach 600,00 zł 
 terminowych) i innych produktach Klienta,   
 dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet 
c) o rachunkach bankowych Klienta (w tym lokatach 800,00 zł 
 terminowych), dyspozycja złożona w sposób inny 
 niż przez mBank CompanyNet 
d) o rachunkach bankowych (w tym lokatach 1.000,00 zł 
 terminowych) i innych produktach Klienta, 
 dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet 

UWAGA 
Opłata brutto – zawiera podatek VAT (stawka podatku 23%). 

 

5. Zastępcza obsługa kasowa 
a)  na rzecz banków krajowych lub ich klientów  negocjowana 
b)  na rzecz Klientów – od kwoty każdej transakcji 0,5%, min. 15,00 zł 

6. Narzędzia techniczne do korzystania z wpłat i wypłat gotówkowych 
 zamkniętych 

a)  karta magnetyczna do wrzutni 
 - wydanie pierwszej karty magnetycznej 10,00 zł 
 - wydanie każdej kolejnej karty magnetycznej 30,00 zł 
b)  bezpieczne koperty: 

5. Zastępcza obsługa kasowa 
a)  na rzecz banków krajowych lub ich klientów  negocjowana 
b)  na rzecz Klientów – od kwoty każdej transakcji 0,5%, min. 15,00 zł 

UWAGA 
Prowizje i opłaty netto – nie zawierają VAT. 

6. Narzędzia techniczne do korzystania z wpłat i wypłat gotówkowych 
 zamkniętych 

a)  karta magnetyczna do wrzutni 
 - wydanie pierwszej karty magnetycznej 10,00 zł 
 - wydanie każdej kolejnej karty magnetycznej 30,00 zł 
b)  bezpieczne koperty: 



 

UWAGA 
Do zamówienia doliczamy dodatkową opłatę za skompletowanie zamówienia i usługi 
kurierskie w wysokości 18,00 zł. 
UWAGA 
Jeśli Klient korzysta z narzędzi technicznych do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych 
zamkniętych, wymienionych niżej: 
a) portfel,  
b) kaseta do wrzutni, 
c) klucz do wrzutni, 
opłatę pobieramy wg aktualnych kosztów plus 10%. 
7. Sformowanie opakowania zbiorczego na monety lub banknoty 30,00 zł 

 

 

c)  skompletowanie zamówienia i usługi kurierskie 18,00 zł 
 (opłata dodatkowa do zamówienia) 

UWAGA 
Opłaty netto – nie zawierają VAT. 
7. Korzystanie z narzędzi technicznych  aktualne koszty plus 10%. 

do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych: 
a) portfel, 
b) kaseta do wrzutni, 
c) klucz do wrzutni, 

UWAGA 
Opłata netto – nie zawiera VAT. 
8. Sformowanie opakowania zbiorczego na monety lub banknoty 30,00 zł 
UWAGA 
Opłata netto – nie zawiera VAT. 

 

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. 

 

1. Korzystanie z rachunku elastycznego obejmujące: 90,00 zł (miesięcznie) 
- standardowe administrowanie rachunkiem (zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 
oraz  
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) 

2. Korzystanie z rachunku elastycznego plus obejmujące: 140,00 zł (miesięcznie) 
- standardowe administrowanie rachunkiem (zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 
oraz  
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) oraz 
- prowadzenie Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej 

1. Korzystanie z rachunku elastycznego obejmujące: 90,00 zł (miesięcznie)  
- standardowe administrowanie rachunkiem (zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 
oraz 
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) 

2. Korzystanie z rachunku elastycznego, zgodnie z pkt 1, przez co 75,00 
najmniej dwóch Klientów powiązanych ze sobą kapitałowo lub (miesięcznie) 
organizacyjnie (przez osobę 
właściciela/współwłaściciela/akcjonariusza/udziałowca 

3. Korzystanie z rachunku elastycznego plus obejmujące: 140,00 zł (miesięcznie) 
- standardowe administrowanie rachunkiem (zgodnie z rozdziałem I.A. pkt 3) 

Rodzaj Wymiary 

Minimalna 

liczba 

(pakiet) 

Cena za 

pakiet 

Koperta bezpieczna B5 na banknoty z logo mBanku 185 x 260+85 mm 10 sztuk 3,97 zł 

Koperta bezpieczna B5 na banknoty (bez logo) 185 x 260+85mm 10 sztuk 3,35 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon z logo mBanku 185 x 260+85 mm 10 sztuk 6,25 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon (bez logo) 180 x 260+85mm 10 sztuk 8,39 zł 

Koperta bezpieczna B4 na banknoty z logo mBanku 250 x 355+85 mm 10 sztuk 7,17 zł 

Koperta bezpieczna B4 na banknoty (bez logo) 250 x 355+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna A3 na banknoty z logo mBanku 298 x 380+85 mm 10 sztuk 9,15 zł 

Koperta bezpieczna A3 na banknoty (bez logo) 298 x 380+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna C3 (bez logo) 330 x 470+35 mm 10 sztuk 6,87 zł 

Koperta bezpieczna B1 do bilonu (9 kg) 245 x 300 +110mm (rączka) 1 sztuka 1,05 zł 

Koperta bezpieczna B2 do bilonu (15 kg) 400 x 465 +110mm (rączka) 1 sztuka 2,12 zł 

 

Rodzaj Wymiary 

Minimalna 

liczba 
(pakiet) 

Cena za 

pakiet 

Koperta bezpieczna B5 na banknoty z logo mBanku 185 x 260+85 mm 10 sztuk 3,97 zł 

Koperta bezpieczna B5 na banknoty (bez logo) 185 x 260+85mm 10 sztuk 3,35 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon z logo mBanku 185 x 260+85 mm 10 sztuk 6,25 zł 

Koperta bezpieczna B5 na bilon (bez logo) 180 x 260+85mm 10 sztuk 8,39 zł 

Koperta bezpieczna B4 na banknoty z logo mBanku 250 x 355+85 mm 10 sztuk 7,17 zł 

Koperta bezpieczna B4 na banknoty (bez logo) 250 x 355+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna A3 na banknoty z logo mBanku 298 x 380+85 mm 10 sztuk 9,15 zł 

Koperta bezpieczna A3 na banknoty (bez logo) 298 x 380+85 mm 10 sztuk 5,79 zł 

Koperta bezpieczna C3 (bez logo) 330 x 470+35 mm 10 sztuk 6,87 zł 

Koperta bezpieczna B1 do bilonu (9 kg) 245 x 300 +110mm (rączka) 1 sztuka 1,05 zł 

Koperta bezpieczna B2 do bilonu (15 kg) 400 x 465 +110mm (rączka) 1 sztuka 2,12 zł 

 



UWAGA 
Jeżeli administrowanie rachunkiem obejmuje ujęte w rozdziale I.A. pkt 4 lub 5 
czynności dodatkowe, opłata miesięczna wzrasta odpowiednio o 140 zł lub 280 zł. 
Jeśli Bank prowadzi rachunki dla co najmniej dwóch Klientów, powiązanych ze sobą 
kapitałowo lub organizacyjnie tj. przez osobę właściciela / współwłaściciela / 
akcjonariusza / udziałowca, opłaty określone w pkt 1 i 2 wynoszą odpowiednio 75 zł 
i 125 zł. 

oraz  
- udostępnienie (w tym parametryzacja) oraz korzystanie z mBank 
CompanyNet (podstawowy moduł transakcyjny) oraz 
- prowadzenie Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej 

4. Korzystanie z rachunku elastycznego plus, zgodnie z pkt 3,  125,00 zł 
przez co najmniej dwóch Klientów powiązanych ze sobą (miesięcznie) 
kapitałowo lub organizacyjnie (przez osobę właściciela / 
współwłaściciela / akcjonariusza / udziałowca 

UWAGA 
Jeżeli administrowanie rachunkiem obejmuje ujęte w rozdziale I.A. pkt 4 lub 5 
czynności dodatkowe, opłata miesięczna wzrasta odpowiednio o 140 zł lub 280 zł. 

  

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

 

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

 

13. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 
- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

14. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na własny rachunek – od kwoty wpłaty 

 – w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
 - w sortowni/wrzutni 0,7% 
15. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro 1,50 zł 

– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta 
 prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku 
krajowego) 
oraz: 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 

13. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek 
 – od kwoty wpłaty 
- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 
14. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 

na własny rachunek – od kwoty wpłaty 
 – w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
 - w sortowni/wrzutni 0,7% 
UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 
15. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro 1,50 zł 

(zgodnie z rozdziałem I.B. pkt 7) 

 

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

19. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro/ 1,90 zł 
– przelew realizowany w euro i wysyłany na rachunek beneficjenta  
 prowadzony w banku na terytorium UE (w tym do innego banku 
 krajowego) 
oraz: 
–  z podanym kodem BIC banku beneficjenta 
–  z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta 
–  z określeniem opcji kosztów SHA, tzn. koszty banku wysyłającego 

pokrywa zleceniodawca,  
a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent 

UWAGA 
Dotyczy zleceń składanych przez system bankowości elektronicznej, z rachunku 
Klienta prowadzonego w euro. 
Realizacja Polecenia Przelewu SEPA możliwa jest jedynie, jeśli bank beneficjenta 

uczestniczy w Systemie SEPA. Weryfikacja uczestnictwa odbywa się w trakcie 
składania zlecenia w systemie bankowości elektronicznej. 

19. Polecenie Przelewu SEPA /Jednolity Obszar Płatności w Euro/ 1,90 zł 
 (zgodnie z rozdziałem I.B. pkt 7) 



Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla Systemu Polecenia Przelewu 
SEPA, maksymalny okres rozrachunku wynosi 1 dzień roboczy od dnia realizacji 
dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank (D+1) i jest zależny od sposobu realizacji 
Polecenia Przelewu przez bank beneficjenta. 

 

21. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek– od kwoty 
wpłaty 0,25% 
- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

22. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 
- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

21. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek– od kwoty wpłaty 
- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 
22. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 

na własny rachunek 
– od kwoty wpłaty 
- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 

 

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

1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT 

 

14. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek – od kwoty 
wpłaty 

- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

15. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na własny rachunek – od kwoty wpłaty 

- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

16. Wypłata gotówkowa otwarta w złotych z własnego rachunku, 0,35 % 
niewymagająca zamówienia, oraz wymagająca zamówienia  min. 30,00 zł 
i realizowana w terminie standardowym – w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 
17. Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku (innej niż złoty) 0,9% 
z własnego rachunku, niewymagająca oraz wymagająca zamówienia min. 30,00 zł 
i realizowana w terminie standardowym - w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 

14. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek – od kwoty 
wpłaty 

- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 

15. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na własny rachunek – od kwoty wpłaty 

- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 
16. Wypłata gotówkowa otwarta w złotych, niewymagająca zamówienia,  0,35 % 
oraz wymagająca zamówienia i realizowana w terminie  min. 30,00 zł 
standardowym w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 
UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 
17. Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku 0,9%, 
(innej niż złoty), niewymagająca oraz wymagająca zamówienia  min. 30,00 zł 
i realizowana w terminie standardowym w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 
UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 

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

17. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek – od kwoty 
wpłaty 

- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

18. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
na własny rachunek – od kwoty wpłaty 

17. Wpłata gotówkowa zamknięta w złotych na własny rachunek – od kwoty 
wpłaty 

- w oddziale Banku 0,45%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,25% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 



 

- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

19. Wypłata gotówkowa otwarta w złotych z własnego rachunku, 0,35% 
niewymagająca zamówienia, oraz wymagająca zamówienia  min. 30,00 zł 
i realizowana w terminie standardowym – w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 
20. Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku (innej niż złoty) 0,9% 
z własnego rachunku, niewymagająca  oraz wymagająca min. 30,00 zł 
zamówienia i realizowana w terminie standardowym  – w oddziale Banku – od kwoty 
wypłaty 

18. Wpłata gotówkowa zamknięta (banknoty) w walucie rachunku (innej niż złoty) 
 na własny rachunek – od kwoty wpłaty 

- w oddziale Banku 0,9%, min. 30,00 zł 
- w sortowni/wrzutni 0,7% 

UWAGA 
Prowizje netto – nie zawierają VAT. 
19. Wypłata gotówkowa otwarta w złotych, niewymagająca zamówienia,  0,35% 
oraz wymagająca zamówienia i realizowana w terminie  min. 30,00 zł 
standardowym w oddziale Banku– od kwoty wypłaty 
UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 
20. Wypłata gotówkowa otwarta w walucie rachunku (innej niż złoty),  0,9% 
niewymagająca oraz wymagająca zamówienia i realizowana  min. 30,00 zł 
w terminie standardowym w oddziale Banku – od kwoty wypłaty 
UWAGA 
Prowizja netto – nie zawiera VAT. 

 


