
Zmiany w Taryfie (od 31 lipca 2019 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji obecnie obowiązującej 
(do 30 lipca 2019) 

Pozycja Taryfy w wersji obowiązującej 
(od 31 lipca 2019) 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 

3. Standardowe administrowanie rachunkiem 140,00 zł 
– prowadzenie rachunku oraz (miesięcznie) 
– nielimitowana liczba przelewów w ramach Banku 
 między rachunkami tego samego Klienta 

4. Czynności wymienione w pkt 3 oraz dodatkowo 280,00 zł 
– przyjmowanie stałych zleceń płatności na rachunki (miesięcznie) 
 nienależące do Klienta lub  
– przyjmowanie stałych zleceń płatności na rachunki należące do Klienta 
 w obcym banku lub 
– prowadzenie Auto Overnight – automatycznego rachunku depozytowego 

5. Czynności wymienione w pkt 4 oraz dodatkowo 420,00 zł 
– uzyskanie szyfru bankowego i przyjmowanie kodowanych (miesięcznie) 
 zleceń płatniczych przez telefaks lub 
– Konsolidacja sald na wybranym rachunku Klienta 

 

3. Administrowanie rachunkiem: 140,00 zł 
– prowadzenie rachunków (bieżących i pomocniczych), (miesięcznie) 
– nielimitowana liczba przelewów wewnętrznych między rachunkami 
 Klienta. 

4. Administrowanie rachunkiem: 280,00 zł 
– prowadzenie rachunków (bieżących i pomocniczych),  (miesięcznie) 
– nielimitowana liczba przelewów wewnętrznych między rachunkami 
 Klienta, 
– prowadzenie Auto Overnight – automatycznego rachunku 
 depozytowego. 

5. Administrowanie rachunkiem: 420,00 zł 
– prowadzenie rachunków (bieżących i pomocniczych), (miesięcznie) 
– nielimitowana liczba przelewów wewnętrznych między rachunkami 
 Klienta, 
– prowadzenie Auto Overnight – automatycznego rachunku 
 depozytowego, 
– konsolidacja sald na wybranym rachunku Klienta. 

 

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

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

 

 14. Obsługa gotówkowa przez wpłatomat kasjerski:  
a) pierwszy model: 1 kaseta 1200 banknotów,  1.650,00 zł (miesięcznie) 
  do 5 odbiorów gotówki w miesiącu 
b) drugi model: 1 kaseta 1200 banknotów,  2.250,00 zł (miesięcznie) 
  do 10 odbiorów gotówki w miesiącu 
c) trzeci model: 1 kaseta 2200 banknotów,  1.900,00 zł (miesięcznie) 
  do 5 odbiorów gotówki w miesiącu 
d) czwarty model: 1 kaseta 2200 banknotów,  2.650,00 zł (miesięcznie) 
  do 10 odbiorów gotówki w miesiącu 

UWAGA 
Klientowi udostępniamy: podajnik banknotów, drukarkę, wyświetlacz, dodatkową 
kasetę, zasilacz awaryjny. W cenę ryczałtu miesięcznego wliczamy: 
- oprogramowanie na czas okresu użytkowania wpłatomatu kasjerskiego, 
- serwis producenta w okresie użytkowania wpłatomatu kasjerskiego, 



- obsługę konwojową, 
- księgowanie wpłaty online. 
Opłaty są opłatami netto bez VAT. 

14. Przelew złotowy w ramach systemu SORBNET2 – obciążenie rachunku 
a) na kwotę 1.000.000,00 zł lub wyższą 12,00 zł plus opłata NBP 
b) na kwotę niższą niż 1.000.000,00 zł 35,00 zł plus opłata NBP 

17. 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 

 

15. Przelew złotowy natychmiastowy Express Elixir – obciążenie rachunku 7,00 zł 
16. Przelew złotowy natychmiastowy Blue Cash – obciążenie rachunku 7,00 zł 

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

 

19. Opłata za złożenie dyspozycji wycofania z doręczenia 50,00 zł 
wskazanego przez Klienta przekazu pocztowego 

22. Złożenie dyspozycji wycofania z doręczenia wskazanego 100,00 zł 
przez Klienta przekazu pocztowego 

  

21. Udostępnienie obrazu potwierdzenia odbioru 30,00 zł 
wskazanego przez Klienta przekazu pocztowego (za każdy egzemplarz) 

22. Pisemne zlecenie Klienta wystąpienia Banku 50,00 zł 
do innego banku krajowego, dotyczące:  plus koszty innego banku 
a)  zapytania do prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej przez Bank 

płatności krajowej (wychodzącej albo przychodzącej) 

b)  poszukiwania płatności krajowej przychodzącej 
c)  wystąpienia o zwrot prawidłowo zrealizowanej przez Bank płatności krajowej 
wychodzącej 

24. Udostępnienie obrazu potwierdzenia odbioru 50,00 zł 
wskazanego przez Klienta przekazu pocztowego (za każdy egzemplarz) 

25. Pisemne zlecenie Klienta wystąpienia Banku 200,00 zł 
do innego banku krajowego, dotyczące:  plus koszty innego banku 
a)  zapytania do prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej przez Bank 

płatności krajowej (wychodzącej albo przychodzącej) 

b)  poszukiwania płatności krajowej przychodzącej 
c)   wystąpienia o zwrot prawidłowo zrealizowanej przez Bank płatności 
 krajowej wychodzącej 

 

25. Udostępnienie usługi Collect 600,00 zł 28. Udostępnienie usługi Collect 800,00 zł 

 

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

 

27. Opłata za weryfikację i potwierdzenie przez Bank zarejestrowania 20,00 zł 
bądź braku rejestracji wskazanej transakcji na rachunku Collect lub Mass Collect 

31. Weryfikacja i potwierdzenie przez Bank zarejestrowania bądź 50,00 zł 
braku rejestracji wskazanej transakcji na rachunku Collect lub Mass Collect 

 

29. Udostępnienie aplikacji internetowej Upload na potrzeby pobierania 500,00 zł 
przez Klienta elektronicznych raportów dotyczących usługi (jednorazowo) 
 Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda, Przekaz Pocztowy 

32. Udostępnienie aplikacji internetowej Upload na potrzeby pobierania- 700,00 zł 
przez Klienta elektronicznych raportów dotyczących usługi (jednorazowo) 
Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda, Przekaz Pocztowy 

 

 33. Przygotowanie niestandardowej Umowy Mass Collect 500,00 zł 

  

29. Aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty,  negocjowana 
Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda, Rachunek Zastrzeżony, Rachunek Powierniczy 

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

 

 37. Prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego min. 250,00 zł 
(miesięcznie) 

 

32. Przyjęcie przez Bank do wiadomości cesji praw z subkonta 100,00 zł 
Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego na bank kredytujący 
Nabywcę i wystawienie stosownego oświadczenia 

38. Przyjęcie przez Bank do wiadomości cesji praw z subkonta 120,00 zł 
Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego na bank kredytujący 
Nabywcę i wystawienie stosownego oświadczenia 

 



 42. Przedterminowe wycofanie lokaty terminowej – od wycofywanej kwoty, liczona 
od dnia wycofania lokaty do planowanego dnia jej zakończenia 
a) dla lokat w złotych 1,5 % p.a. 
b) dla lokat w innych walutach niż złoty 1,0 % p.a. 

43. Nieprzesłanie środków pieniężnych na założenie 0,02 %, min. 200,00 zł 
lokaty terminowej  – od kwoty lokaty lub równowartość 
w walucie lokaty terminowej 

 

B. Płatności zagraniczne 

 

3. Telefoniczne powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu 30,00 zł 
na jego rzecz  – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji SWIFT 
lub w celu uzupełnienia instrukcji płatniczych (wskazanie subkonta dla uznania) 

 

 

 9. Potwierdzenie przelewu przekazane w formie  30,00 zł 
 komunikatu SWIFT MT103 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 

 

2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 

 

 10. Wydanie Mobilnego Tokena Sprzętowego2 200,00 zł 
2obowiązuje od momentu udostępnienia przez Bank 

 

12. Usługa Mobilna Autoryzacja 
a) korzystanie z usługi bez opłat 
b) aktywacja usługi 6,00 zł (każdorazowo) 

13. Korzystanie z usługi Mobilna Autoryzacja bez opłat 

 

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 

 

1. Karta płatnicza Visa Business debetowa payWave 

 

12. Zmiana limitów dziennych po wydaniu karty 10,00 zł 
 

12. Zmiana limitu/ów: 
a)  autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
b)  autoryzacyjnych w formie papierowej  20,00 zł 

 

2. Karta płatnicza Visa Business payWave 

 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji w formie papierowej 9,00 zł 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 



3. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass 
 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji w formie papierowej 9,00 zł 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

 

 17. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

18. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

 

4. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 
 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji w formie papierowej 9,00 zł 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

 

 17. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

18. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

 

5. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass 

 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji w formie papierowej 9,00 zł 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

  

 17. Zmiana limitu/ów: 

a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

18. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 



6. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 

 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 

c)  kopia zestawienia operacji w formie papierowej 9,00 zł 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

 

 17. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

18. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

 

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 

 

1. Wydanie blankietów czekowych (od każdego blankietu) 10,00 zł 
2. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 
3. Zastrzeżenie zagubionego lub skradzionego czeku 10,00 zł 

 

 

4. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku lub 
o wysokości środków na rachunku 

a) dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 
- poprzez system bankowości elektronicznej 30,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 100,00 zł 

b) dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu 
bankowości elektronicznej i przekazana Klientowi zgodnie z jego 
wskazaniem: 
- poprzez system bankowości elektronicznej 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

1. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub o stanie rachunku 
a)  dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 

zgodnie z jego wskazaniem: 
- przez mBank CompanyNet 30,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 100,00 zł 

b) dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet 
i przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem:  
- przez mBank CompanyNet 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

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

 

 17. Korzystanie z usługi składania zleceń w formie 100,00 zł (miesięcznie) 
komunikatów SWIFT MT101 

18. Odmowa wykonania przez Bank dyspozycji otrzymanej w formie 10,00 zł 
komunikatu SWIFT MT101 przesłana w formie komunikatu SWIFT MT195 

 

Rozdział II. Obrót czekowy  

1. Skup bankierskiego czeku krajowego 0,5%, min. 30,00 zł 
 – od kwoty każdego czeku 
2. Sprzedaż czeku bankierskiego w obrocie krajowym 0,5%, min. 50,00 zł 

– od kwoty każdego czeku maks. 200,00 zł 
3. Inkaso czeku rozrachunkowego 20,00 zł 
 

 



UWAGA do pkt 1-3 
Od skupu, sprzedaży i inkasa czeków na kwoty do równowartości 100 USD prowizji 
się nie pobiera. 
4. Zastrzeżenie zagubionego lub skradzionego czeku bankierskiego 200,00 zł 

 

Rozdział III. Kredyty 
 

2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu – od kwoty kredytu 
a) dla kredytów nieodnawialnych max 3%, min. 3.000,00 zł 
– naliczana jednorazowo 
b) dla kredytów odnawialnych 2% p.a., min. 2.000,00 zł 
 – naliczana jednorazowo lub corocznie 

2. Udzielenie kredytu  - od kwoty udzielanego kredytu, od kwoty podwyższenia 
kredytu, od kwoty przedłużanego kredytu 
a) dla kredytów nieodnawialnych  max 3%, min. 3.000,00 zł 
 – naliczana jednorazowo 
b) dla kredytów odnawialnych 2% p.a., min. 2.000,00 zł 
 – naliczana jednorazowo lub corocznie 

 

Rozdział IV. Limity wieloproduktowe 
 

2. Prowizja z tytułu udzielenia Limitu, naliczana jednorazowo 2% p.a. 
 lub corocznie - od kwoty udzielonego Limitu 

2. Udzielenie Limitu - od kwoty udzielanego Limitu, od kwoty 2% p.a. 
podwyższenia Limitu, od kwoty przedłużanego Limitu, 
naliczana jednorazowo lub corocznie  

 

Rozdział X. Zlecenia różne 
 

3. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii lub informacji o Kliencie: 
a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - poprzez system bankowości elektronicznej 200,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 300,00 zł 
b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu 
bankowości elektronicznej i przekazana Klientowi zgodnie z jego 

wskazaniem: 
 - poprzez system bankowości elektronicznej 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), dyspozycja 

złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej i przekazana 
Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - poprzez system bankowości elektronicznej 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, dyspozycja złożona 

w sposób inny niż 
 z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej i przekazana Klientowi 

zgodnie z jego wskazaniem: 
 - poprzez system bankowości elektronicznej 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

3. Sporządzenie opinii lub informacji o Kliencie: 
a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi 
zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 200,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 300,00 zł 
b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), dyspozycja 

złożona przez mBank CompanyNet i przekazana Klientowi zgodnie z 
jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, dyspozycja 

złożona w sposób inny niż przez mBank CompanyNet i przekazana 
Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - przez mBank CompanyNet 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

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



4.  Sporządzenie opinii audytorskiej: 
a) zawierającej wyłącznie informacje o rachunkach bankowych 400,00 zł 
Klienta (w tym lokatach terminowych), dyspozycja złożona 
z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
b) zawierającej wyłącznie informacje o rachunkach bankowych 500,00 zł 
Klienta (w tym lokatach terminowych), dyspozycja złożona w sposób 
inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
c) zawierającej informacje o rachunkach bankowych (w tym 600,00 zł 
lokatach terminowych) i innych produktach Klienta, dyspozycja 
złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
d) zawierającej informacje o rachunkach bankowych (w tym 700,00 zł 
lokatach terminowych) i innych produktach Klienta, dyspozycja złożona 
w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 

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 terminowych) 600,00 zł 
i innych produktach Klienta, dyspozycja złożona przez mBank CompanyNet 
d) o rachunkach bankowych (w tym lokatach terminowych)  700,00 zł 
i innych produktach Klienta, dyspozycja złożona w sposób 
inny niż przez mBank CompanyNet 

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

 


