Wykaz istotnych zmian w Taryfie (od 1 czerwca 2022 r.)
Pozycja Taryfy w wersji
obowiązującej do 31 maja 2022

Pozycja Taryfy w wersji
obowiązującej od 1 czerwca 2022

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych
A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne
11. Zlecenie wypłaty pocztowej otwartej w złotych,
realizowanej w obiekcie pocztowym
UWAGA
Opłata netto – nie zawiera VAT

30,00 zł

16. Przelew złotowy – uznanie rachunku:
a)
automatycznie (bez konieczności ingerencji manualnej
bez opłat
po stronie Banku)
b)
manualnie
30,00 zł
UWAGA
Przelew złotowy otrzymany z innego banku krajowego za pośrednictwem
elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR albo SORBNET2 na rzecz
Klienta, który ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, gdy:
1/ podany w przelewie numer rachunku NRB jest prawidłowy,
2/ rachunek prowadzony jest w złotych.
3/ rachunek jest w walucie innej niż złoty. Księgowanie na tym rachunku następuje
z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną Tabelą
kursów walut mBanku S.A. (transakcja wymiany następuje o ile, w wyniku
automatycznego wyszukiwania innego rachunku Klienta w złotych, nie nastąpiła
identyfikacja i uznanie tego rachunku).

41. Prowizja za utrzymywanie salda – OBOWIĄZUJE OD 1 LISTOPADA DO 31
GRUDNIA 2021 R.
Prowizja za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD), Auto Overnight –
Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ) oraz lokatach terminowych.
a)

prowizja za utrzymywanie salda w PLN 0,02 % sumy sald dodatnich w PLN
na ostatni dzień każdego miesiąca na wszystkich rachunkach bieżących,
pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych Klienta z dodatnim
saldem, pomniejszonej o 40 mln PLN

11. Zlecenie wypłaty pocztowej otwartej w złotych,
realizowanej w obiekcie pocztowym
UWAGA
Opłata netto – nie zawiera VAT.

35,00 zł

16. Przelew złotowy – uznanie rachunku:
a)
automatycznie (bez konieczności ingerencji manualnej
bez opłat
po stronie Banku)
b)
manualnie
30,00 zł
UWAGA
Przelew złotowy otrzymany z innego banku krajowego za pośrednictwem
elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR albo SORBNET2 na
rzecz Klienta, który ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, gdy:
1/ podany w przelewie numer rachunku NRB jest prawidłowy,
2/ rachunek prowadzony jest w złotych.
Przelew złotowy otrzymany z innego banku krajowego za pośrednictwem
elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR na rzecz Klienta, który
ma rachunek w Banku rozlicza się automatycznie, gdy:
1/ podany w przelewie numer rachunku NRB jest prawidłowy,
2/ rachunek jest w walucie innej niż złoty. Księgowanie na tym rachunku następuje
z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany, zgodnego z aktualną Tabelą
kursów walut mBanku S.A. (transakcja wymiany następuje o ile, w wyniku
automatycznego wyszukiwania innego rachunku Klienta w złotych, nie nastąpiła
identyfikacja i uznanie tego rachunku).
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 naliczamy, jeśli łączne saldo na ostatni dzień miesiąca na wszystkich
rachunkach bieżących, pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych z
dodatnim saldem prowadzonych w PLN jest wyższe od 40 mln PLN,
2/ prowizję naliczamy za ostatni dzień każdego miesiąca i pobieramy do końca
następnego miesiąca,
3/ prowizji nie pobieramy za dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
b) prowizja za utrzymywanie salda dla walut innych niż PLN
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:
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

(│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 Danmarks Nationalbank CD
rate│+ 0,25 %)/360
(│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %)/360
(│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5
%)/360
(|BUBOR ON – 0,5 %|)/360

NOK
HUF

1 mln
1 mln
1 mln
1 mln

DKK
SEK

100 tys.

SEK

EUR
CHF
USD
CZK

EUR

DKK

Waluta
rachunku,
ARD ALJ
oraz lokaty
terminowej

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.

NOK
HUF

Próg łącznego
salda,
w przypadku
przekroczenia
Wysokość prowizji od łącznego
którego
salda dla wskaźników mniejszych
pobierana
od zera lub równych zero
jest prowizja
od całości
salda
(│€STR│+ 0,1 %) /360
100 tys.
(│SARON| + 0,1 %)/360
100 tys.
(|SOFR| + 0,2%)//360
100 tys.
(│CZK 2W Repo Rate| +
1 mln
1,5%)/360
(│DKK Danmarks Nationalbank CD
1 mln
rate│+ 0,25 %)/360
(│Sweden Repo Rate │+ 0,5
1 mln
%)/360
(│Norway Sight Deposit Rate│+
1 mln
0,5 %)/360
(|BUBOR ON| + 0,5 %)/360
1 mln

Wysokość
prowizji od
łącznego salda
dla wskaźników
większych od
zera

0,1 % /360
0,1 %/360
0,2 %/360
1,5%/360
0,25 %/360
0,5 %/360
0,5 %/360
0,5 %/360

UWAGA:
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w
ramach „okresowego rozliczenia”. Obliczamy prowizję z zastosowaniem
odpowiedniego niżej wymienionego wskaźnika z poprzedniego dnia roboczego:
Podmiot
Strona internetowa2
Waluta\Wskaźnik
opracowujący
wskaźnik
EUR - €STR - Euro Short-Term European Central
https://www.ecb.euro
Rate
Bank
pa.eu/
CHF - SARON - Swiss Average SIX Swiss Exchange https://www.sixRate Overnight
Ltd
group.com/
USD - SOFR - Secured
Federal Reserve Bank https://www.newyorkf
Overnight Financing Rate
of New York
ed.org/
Česká národní banka https://www.cnb.cz/
CZK - 2W Repo Rate
(Narodowy Bank
Czeski)
DKK - Danmarks Nationalbank
https://www.national
Danmarks
CD rate (certificate of deposits
banken.dk/
Nationalbank
rate)
https://www.riksbank
SEK - Sweden Repo Rate
Sveriges Riksbank
.se/
NOK - Norway Sight Deposit
https://www.norgesNorges Bank
Rate
bank.no/
HUF - BUBOR ON
Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/
2 Wskaźniki są dostępne na stronach WWW podmiotów opracowujących wskaźniki, Wskazane adresy do stron
mają charakter informacyjny i są aktualne na dzień publikacji Taryfy

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.
41.

Prowizja za utrzymywanie salda – OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022 R.
Prowizja za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD), Auto Overnight
– Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ) oraz lokatach terminowych.
a)

prowizja za utrzymywanie salda w PLN 0,02 % sumy sald dodatnich w PLN
na ostatni dzień każdego miesiąca na wszystkich rachunkach bieżących,
pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych Klienta z dodatnim
saldem, pomniejszonej o 40 mln PLN

UWAGA:
1/ prowizję naliczamy, jeśli łączne saldo na ostatni dzień miesiąca na wszystkich
rachunkach bieżących, pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych z
dodatnim saldem prowadzonych w PLN jest wyższe od 40 mln PLN,
2/ prowizję naliczamy za ostatni dzień każdego miesiąca i pobieramy do końca
następnego miesiąca,
3/ prowizji nie pobieramy za dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

b) prowizja za utrzymywanie salda dla walut innych niż PLN
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:
Próg
łącznego
Waluta
salda,
rachunku
w przypadku
, ARD
przekroczeni
ALJ oraz
a którego
lokaty
pobierana
terminow
jest prowizja
ej
od całości
salda
EUR
100 tys.
CHF
100 tys.
USD
100 tys.
CZK
1 mln
DKK
SEK
NOK
HUF

1 mln
1 mln
1 mln
1 mln

Wysokość
prowizji od
łącznego
salda dla
Wysokość prowizji od łącznego salda
wskaźników
dla wskaźników mniejszych od zera
większych od
lub równych zero
zera

(│€STR│+ 0,1 %) /360
(│SARON| + 0,1 %)/360
(|SOFR| + 0,2%)//360
(│CZK 2W Repo Rate| + 1,5%)/360
(│DKK Danmarks Nationalbank CD
rate│+ 0,25 %)/360
(│Sweden Repo Rate │+ 0,5
%)/360
(│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5
%)/360
(|BUBOR ON| + 0,5 %)/360

0,1 % /360
0,1 %/360
0,2 %/360
1,5%/360
0,25 %/360
0,5 %/360
0,5 %/360
0,5 %/360

2/
3/

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,
znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną np. |€STR| to wartość bezwzględna
z €STR.

UWAGA:
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w
ramach „okresowego rozliczenia”. Obliczamy prowizję z zastosowaniem
odpowiedniego niżej wymienionego wskaźnika z poprzedniego dnia roboczego:
Podmiot
Strona internetowa2
Waluta\Wskaźnik
opracowujący
wskaźnik
EUR - €STR - Euro Short-Term European Central
https://www.ecb.euro
Rate
Bank
pa.eu/
CHF - SARON - Swiss Average SIX Swiss Exchange https://www.sixRate Overnight
Ltd
group.com/
USD - SOFR - Secured
Federal Reserve Bank https://www.newyorkf
Overnight Financing Rate
of New York
ed.org/
Česká národní banka https://www.cnb.cz/
CZK - 2W Repo Rate
(Narodowy Bank
Czeski)
DKK - Danmarks Nationalbank
https://www.national
Danmarks
CD rate (certificate of deposits
banken.dk/
Nationalbank
rate)
https://www.riksbank
SEK - Sweden Repo Rate
Sveriges Riksbank
.se/
NOK - Norway Sight Deposit
https://www.norgesNorges Bank
Rate
bank.no/
HUF - BUBOR ON
Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu/
2 Wskaźniki są dostępne na stronach WWW podmiotów opracowujących wskaźniki, Wskazane adresy do stron
mają charakter informacyjny i są aktualne na dzień publikacji Taryfy

2/
3/

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,
znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną np. |€STR| to wartość bezwzględna
z €STR.

C. Systemy bankowości elektronicznej
2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej
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
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)

4.

Korzystanie z systemu, w wariancie zawierającym podstawowy moduł
transakcyjny oraz:
a) nie więcej niż dwa moduły dodatkowe
60,00 zł (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
b) od trzech do czterech modułów dodatkowych
120,00 zł (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
c) więcej niż cztery moduły dodatkowe
180,00 zł (miesięcznie)
– od każdego kontekstu 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)

10. Wydanie Tokena Mobilnego
300,00 zł
11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego lub Tokena Mobilnego
5,99 zł
(miesięcznie za każdy aktywny token
w każdym kontekście, do którego ma uprawnienia użytkownik systemu)
12. Przesłanie Tokena Sprzętowego lub Tokena Mobilnego
50,00 zł
(za każdą przesyłkę)

10. Wydanie QR Tokena
300,00 zł
11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego lub QR Tokena
5,99 zł
(miesięcznie za każdy aktywny token
w każdym kontekście, do którego ma uprawnienia użytkownik systemu)
12. Przesłanie Tokena Sprzętowego lub QR Tokena
50,00 zł (za każdą przesyłkę)

E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
mBank CompanyNet –
internetowy system
bankowości elektronicznej

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

Korzystanie z modułu
podstawowego oraz dwóch
dowolnie wybranych
dodatkowych modułów
internetowego systemu
bankowości elektronicznej od każdego modułu w ramach
każdego kontekstu systemu

Korzystanie z trzeciego i
każdego kolejnego dowolnie
wybranego dodatkowego
modułu 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 każdego
kontekstu systemu

30,00 zł (miesięcznie)

bez opłat

30,00 zł (miesięcznie)

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków
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.

13. Odtworzenie archiwalnego wyciągu MT940 (z jednego dnia, ze wszystkich
rachunków) dostarczanego za pośrednictwem systemów bankowości
elektronicznej
a) za okres 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o archiwalne wyciągi bez opłat
b) za okres przekraczający 30 dni wstecz od daty złożenia
100,00 zł (plik)
wniosku o archiwalne wyciągi
UWAGA
Maksymalna kwota jednorazowej opłaty za odtworzenie archiwalnych wyciągów
MT940 niezależnie od liczby plików wynosi 3.000,00 zł.

Rozdział III. Kredyty
14. Dyspozycja wypłaty z kredytu, którą Klient złoży do Banku
80,00 zł
inaczej niż jako „dyspozycję wypłaty” w mBank CompanyNet
UWAGA
Opłaty nie pobieramy za dyspozycję wypłaty z kredytu na finansowanie inwestycji
technologicznej

14. Dyspozycja wypłaty z kredytu, którą Klient złoży do Banku
100,00 zł
inaczej niż jako zlecenie „Wypłata z kredytu” w mBank CompanyNet
UWAGA
Opłaty nie pobieramy za dyspozycję wypłaty z kredytu na finansowanie inwestycji
technologicznej.

15. Dyspozycja spłaty kredytu, którą Klient złoży do Banku
inaczej niż jako „dyspozycję spłaty” w mBank CompanyNet

80,00 zł

Za realizację zleconych przez Klienta przelewów z kredytów pobieramy opłaty jak za
przelewy z rachunków bankowych.
15. Dyspozycja spłaty kredytu, którą Klient złoży do Banku
100,00 zł
inaczej niż jako zlecenie „Spłata kredytu” w mBank CompanyNet

Rozdział VI. Gwarancje, regwarancje, poręczenia, akredytywy stand-by
1.

3.
4.
5.

Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia:
a) udzielenia gwarancji, regwarancji, poręczenia lub
otwarcia akredytywy stand-by – od kwoty transakcji
b) podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia
lub akredytywy stand-by – od kwoty podwyższenia
c)
przedłużenia okresu ważności gwarancji, regwarancji,
poręczenia lub akredytywy stand-by
– od kwoty pozostającego salda

Anulowanie zlecenia udzielenia gwarancji własnej
150,00
Zmiana umowy o udzielenie gwarancji lub warunków gwarancji
500,00
– inna niż określona w pkt 1 b i 1 c
Zaangażowanie Banku z tytułu udzielonej gwarancji, regwarancji, poręczenia
lub akredytywy stand-by –prowizja od kwoty zaangażowania, za każdy
rozpoczęty okres 3 miesięcy, zależnie od rodzaju zabezpieczenia:
a) blokada środków na rachunku zleceniodawcy
0,5%, min. 250,00
lub kaucją pieniężną
b) regwarancja banku zagranicznego lub krajowego
0,5%, min. 250,00
c)
inne zabezpieczenie
1,5%, min. 250,00

12. Zaangażowanie Banku z tytułu potwierdzenia gwarancji obcej
lub akredytywy stand-by - w zależności od banku
wystawiającego, od kwoty zaangażowania,
za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy
13. Zmiana warunków potwierdzonej gwarancji obcej
lub akredytywy stand-by

1.

Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia:
a) udzielenia gwarancji, regwarancji, poręczenia
negocjowana,
lub otwarcia akredytywy stand-by – od kwoty transakcji
min. 500,00 zł
b) zmiany kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia
negocjowana,
lub akredytywy stand-by lub przedłużenia okresu ważności
min. 500,00 zł
gwarancji, regwarancji, poręczęnia, akredytywy stand-by
– odpowiednio od kwoty zmiany lub od kwoty pozostającego salda
c)
innej zmiany niż w pkt 1b
500,00 zł

3.
4.

Zmiana umowy o udzielenie gwarancji
500,00 zł
Zaangażowanie Banku z tytułu udzielonej gwarancji,
0,5%, min. 250,00 zł
regwarancji, poręczenia, akredytywy stand-by
lub potwierdzenia gwarancji obcej lub akredytywy stand-by
- od kwoty zaangażowania, za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy

negocjowana,
min. 500,00 zł
negocjowana,
min. 500,00 zł
negocjowana,
min. 500,00 zł

zł
zł

zł
zł
zł

negocjowana,
min. 500,00 zł

11. Zmiana warunków potwierdzonej gwarancji obcej
lub akredytywy stand-by

500,00 zł

500,00 zł

Rozdział VII. Akredytywy
A.

Akredytywa dokumentowa - własna

3.

Wprowadzenie zmian do umowy o otwarcie
lub zabezpieczenie akredytywy (aneks)

300,00 zł

3.

5. Zaangażowanie Banku z tytułu otwarcia akredytywy lub podwyższenia kwoty
akredytywy– prowizja (od kwoty akredytywy lub kwoty podwyższenia) za każdy
rozpoczęty okres 3 miesięcy zaangażowania Banku, w akredytywie:
a) pokrytej z góry
0,15%, min. 250,00 zł
b) zabezpieczonej w inny uzgodniony z Bankiem sposób
negocjowana,
min. 250,00 zł
UWAGA
Prowizję za kolejne okresy ważności naliczamy od pozostającego salda akredytywy.

5.

Wprowadzenie zmian do umowy o otwarcie
lub zabezpieczenie akredytywy (aneks)

500,00 zł

Zaangażowanie Banku z tytułu otwartej akredytywy – od kwoty akredytywy
za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy zaangażowania Banku, w akredytywie:
a) pokrytej z góry
0,20%, min. 250,00 zł
b) zabezpieczonej w inny uzgodniony z Bankiem sposób
negocjowana,
min. 250,00 zł
UWAGA
Prowizję za kolejne okresy ważności naliczamy od pozostającego salda akredytywy.

8.

Zaangażowanie Banku z tytułu odroczenia płatności w ramach akredytywy
a) pokrytej z góry
250,00 zł
b) zabezpieczonej w inny sposób
negocjowana, min.250,00 zł
– za każdy rozpoczęty 1 miesiąc odroczenia, od kwoty płatności

14. Pobranie lub zwrot środków pieniężnych stanowiących pokrycie
z góry akredytywy w związku ze zmianą formy zabezpieczenia
15. Sporządzenie projektu (draftu) akredytywy/zmiany na podstawie
zlecenia złożonego w Banku oraz przechowywanie projektu
w zbiorach Banku przez okres do 30 dni kalendarzowych
16. Sporządzenie nowej wersji projektu (draftu) akredytywy/zmiany,
po uwzględnieniu korekt Klienta oraz przechowywanie projektu
w zbiorach Banku przez okres do 30 dni kalendarzowych
17. Przechowywanie projektu (draftu) akredytywy/zmiany
w zbiorach Banku – za każde kolejne 30 dni kalendarzowych

50,00 zł
250,00 zł

8.

Zaangażowanie Banku z tytułu odroczonej płatności w ramach otwartej
akredytywy - od kwoty płatności za każdy rozpoczęty 1 miesiąc odroczenia,
w akredytywie:
a) pokrytej z góry
0,20%, min 250,00 zł
b) zabezpieczonej w inny sposób– za każdy
negocjowana,
rozpoczęty 1 miesiąc odroczenia, od kwoty płatności
min.250,00 zł

14. Sporządzenie projektu (draftu) akredytywy/zmiany
na podstawie zlecenia złożonego w Banku oraz przechowywanie
projektu w zbiorach Banku przez okres do 30 dni kalendarzowych

350,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

B.

Akredytywa dokumentowa - obca

1.
2.

Przekazanie preawizu otwarcia akredytywy
100,00 zł
Awizowanie akredytywy (od kwoty akredytywy) lub
0,1%, min. 250,00 zł
podwyższenia kwoty akredytywy (od kwoty podwyższenia)
maks. 500,00 zł

C.

Inne czynności wykonywane w ramach obsługi akredytywy dokumentowej własnej lub obcej

6.
7.

Wysłanie faksu
Wysłanie Klientowi pocztą elektroniczną informacji bankowych
lub załączonych obrazów dokumentów

10,00 zł
25,00 zł

1.

6.

Awizowanie akredytywy (od kwoty akredytywy) lub
0,1%, min. 250,00 zł
podwyższenia kwoty akredytywy (od kwoty podwyższenia)
maks. 500,00 zł

Wysłanie Klientowi pocztą elektroniczną informacji
bankowych lub załączonych obrazów dokumentów

25,00 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.
5. Korzystanie z dwóch dowolnie wybranych dodatkowych modułów
bez opłat
mBank CompanyNet – od każdego modułu w ramach każdej instalacji systemu
6. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie
30,00 zł
wybranego 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)

5. Korzystanie z dwóch dowolnie wybranych dodatkowych modułów
bez opłat
mBank CompanyNet – od każdego modułu w ramach każdego kontekstu
systemu
6. Korzystanie z trzeciego i każdego kolejnego dowolnie
30,00 zł
wybranego dodatkowego modułu mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego modułu w ramach każdego kontekstu 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
2.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
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.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych
90,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu 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
2.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
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.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych
90,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu 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
2.
3.
4.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych
90,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu

2.
3.
4.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych
90,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu 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)

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
2.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdej instalacji systemu
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.

Korzystanie z nie więcej niż dwóch dowolnie wybranych
30,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
3. Korzystanie z nie mniej niż trzech i nie więcej niż czterech
60,00 zł
dowolnie wybranych dodatkowych modułów mBank CompanyNet (miesięcznie)
– od każdego kontekstu systemu
4. Korzystanie z więcej niż czterech dowolnie wybranych
90,00 zł
dodatkowych modułów mBank CompanyNet
(miesięcznie)
– od każdego kontekstu 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)

