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PŁATNOŚĆ ZAGRANICZNA WYCHODZĄCA
.....................
............................................................................................................................
         
...........
kwota słownie :
 .........................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................
32A:
.....................................................................................................................
.................................................................
50: ZLECENIODAWCA:
Nazwa/imię i nazwisko, adres :
 .........................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................
59: BENEFICJENT:
Nazwa/imię i nazwisko, adres :
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
57: BANK BENEFICJENTA:
kod SWIFT:
kod rozliczeniowy banku:
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
70: SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................................
Płatność podlegająca Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych:
Tryb realizacji płatności w walucie:
• USD
• EUR, GBP
• CAD, ILS, RUB, TRY
• BGN, CHF, CZK, DKK, HRK, HUF, NOK, RON, SEK
Płatność niepodlegająca Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych: Tryb realizacji płatności w walucie:
• EUR, USD, GBP
• BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, RUB, SEK
Prowizje i opłaty mBanku pokrywa:
Prowizje i opłaty banków trzecich pokrywa: 
23E: DODATKOWE INSTRUKCJE:
*w przypadku wyboru opcji CHQB nie wolno podawać  numeru  rachunku beneficjenta 
Kwotę/równowartość w PLN/walucie płatności zagranicznej wychodzącej prosimy pobrać z naszego rachunku w mBanku S.A. nr:
Kwotę/równowartość w PLN/walucie płatności zagranicznej wychodzącej należy pobrać z kredytu nr:
Kwotę/równowartość w PLN/walucie naliczonych prowizji i opłat prosimy pobrać z naszego rachunku w mBanku S.A. nr:
Poprzez złożenie niniejszego zlecenia Zleceniodawca akceptuje zasady realizacji zlecenia zawarte na formularzu zlecenia
STEMPEL FIRMOWY I PODPISY ZLECENIODAWCY:
........................................................................................
Wypełnia Bank
..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rozliczenie:
..................................
             ...............................................................................................................................................................................................................................
             ..............................................................................................................................................................................................................................
             ..............................................................................................................................................................................................................................
         
         
(Podpis i pieczątka imienna pracownika)
Przyjęcie zlecenia:
Podpisy sprawdzono i dokonano kontroli formalno-merytorycznej
         
ZASADY REALIZACJI ZLECENIA
1.
Płatność zagraniczna wychodząca oznacza zlecenie wysyłane w formie komunikatu SWIFT MT103, zawierające instrukcję dla banku beneficjenta wypłaty albo przekazania na rachunek wskazanego beneficjenta określonej kwoty pieniężnej. Płatność kierowana jest do banku zagranicznego (w walucie obcej albo w złotych) lub do innego banku krajowego (w walucie obcej).
2.
Bank zobowiązuje się do realizacji płatności zagranicznej wychodzącej zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy oraz „Regulaminem otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.” i Zintegrowaną umową rachunku bankowego albo „Regulaminem otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.” i Umową rachunku bankowego, w zależności od rodzaju umowy rachunku bankowego, zawartej z Bankiem przez Zleceniodawcę będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile przysługuje jej zdolność prawna.
3.
Bank realizuje zlecenia wyrażone w złotych lub w walutach obcych wymienionych w Tabeli kursów walut mBanku S.A.
4.
W przypadku konieczności dokonania przewalutowania kwoty zlecenia Bank rozlicza zlecenie przy zastosowaniu kursu waluty, obowiązującego w Banku w momencie realizacji zlecenia.
5.
Zasady określone w pkt 4 stosuje się, chyba, że postanowienia odrębnych umów zawartych przez Zleceniodawcę z Bankiem stanowią inaczej.
6.
Zleceniodawca przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania i konsekwencje wynikające z realizacji płatności przez banki trzecie, uczestniczące w realizacji zlecenia, z zastosowaniem praw i zwyczajów obowiązujących w kraju tych banków.
7.
Zleceniodawca upoważnia Bank, do dokonania modyfikacji dyspozycji w zakresie prawidłowego wyznaczenia trybu realizacji płatności (zmiana trybu STANDARD na PILNY) oraz wyboru opcji kosztów (zmiana opcji BEN lub OUR na SHA)  w celu zapewnienia zgodności dyspozycji z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych  – o ile pierwotnie złożona przez Zleceniodawcę dyspozycja jest z tymi przepisami niezgodna. Dyspozycje podlegające Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych są zawsze realizowane z opcją SHA.
8.
Zaleca się podawanie numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN4, dla krajów w których ten standard obowiązuje. Nie podanie numeru rachunku w tym standardzie może skutkować: opóźnieniem w realizacji zlecenia, dodatkowymi kosztami lub zwrotem środków.
1 Tryby: STANDARD – tryb realizacji zlecenia w dacie waluty dla banku Beneficjenta D+2, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank; PILNY - tryb realizacji zlecenia w dacie waluty dla banku Beneficjenta D+1, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank
2 Opcja BEN – wszystkie koszty realizacji dyspozycji ponosi beneficjent zlecenia; opcja SHA  – prowizje i opłaty dzielone są pomiędzy Zleceniodawcę i beneficjenta (Zleceniodawca ponosi prowizje i opłaty Banku, a beneficjent wszystkie pozostałe opłaty i prowizje); opcja OUR - wszystkie koszty realizacji dyspozycji ponosi Zleceniodawca.
3 Płatności podlegające Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – przelewy na rzecz beneficjentów znajdujących się na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Islandia i Norwegia).
4 IBAN – jednoznaczny międzynarodowy identyfikator rachunku klienta w bankach, służący do identyfikacji rachunku bankowego w transakcjach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw, które przyjęły standard IBAN.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 złotych.
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