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Postanowienia ogólne oraz zasady na jakich zmieniamy cennik, w tym opłaty i prowizje.  

1. Taryfa prowizji i opłat (nazywamy ją także cennikiem lub taryfą) jest  nieodłączną częścią umów, na podstawie których korzystasz z produktów i usług, jakie oferujemy. Wskazujemy w niej: 

1) wysokości opłat i prowizji dla produktów i usług dla firm,  

2) gdy to możliwe - warunki, na jakich zapłacisz mniej lub nie zapłacisz wcale,  

3) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które dotyczą opłat i prowizji, 

 

2. W cenniku opisujemy także przyczyny i zasady, na jakich możemy go zmieniać.  

 

3. W cenniku używamy zwrotów typu „Ty” oraz „my”:  

1) jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) - mamy na myśli posiadacza rachunku i reprezentanta. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „robisz”, „składasz”, 

„zamawiasz”, 

2) jeśli piszemy w formie „my” – mamy na myśli mBank S.A. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „pobieramy”, „zaliczamy”, „uznajemy”.  

 

4. Cennik, w tym opłaty i prowizje możemy zmieniać z ważnych powodów, którymi są:  

1) zmiana przynajmniej jednego wskaźnika: 

Wskaźnik 

minimalna 

wartość zmiany 

w punktach 

procentowych 

(p.p.) 

jaki zakres zmiany sprawdzamy 

wskaźnik referencyjny: WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, EURIBOR 

1M, EURIBOR 3M, EURIBOR 6M  
0,25 p.p 

zmianę wartości wskaźnika w stosunku do średniej wartości danego wskaźnika z 

poprzednich 6 miesięcy (średnia arytmetyczna) 

Jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa: 

- organ władzy publicznej lub 

- inna uprawniona instytucja 

wyznaczy zamiennik dla wskaźnika WIBOR, będziemy stosować ten zamiennik w zakresie, który wynika z tych regulacji. 

wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (brutto) w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszana przez 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

2 p.p. 
zmianę wysokości wynagrodzenia w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego 

roku 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę  1,5 p.p. 
zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości ustalonej 

za poprzedni rok 

miesięczny wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) 

ogłaszany przez GUS 
0,75 p.p. zmianę wysokości wskaźnika w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego roku 

stopy procentowe ogłaszane przez Narodowy Bank Polski: stopa 

referencyjna, stopa depozytowa, stopa lombardowa, stopa rezerwy 

obowiązkowej 

0,25 p.p. 
zmianę wysokości wskaźnika w stosunku do ostatniej wartości ogłoszonej przez 

NBP  

Jeżeli przyczyną zmiany wysokości opłat lub prowizji jest zmiana jednego z wymienionych w tabeli wskaźników, opłaty lub prowizje możemy podwyższyć lub obniżyć zgodnie z 

kierunkiem zmiany tego wskaźnika. 

Wyjątkiem są zmiany: wskaźników referencyjnych, stopy referencyjnej, stopy depozytowej lub stopy lombardowej. W tych przypadkach opłaty lub prowizje możemy podwyższyć lub 

obniżyć w kierunku przeciwnym do kierunku zmiany tego wskaźnika.  

 

 

2) wprowadzenie, zmiana lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z którymi wiąże się obowiązek lub uprawnienie banku do zmiany treści stosunku prawnego z 

klientem. Zmiany wprowadzimy w zakresie, który wynika z tych regulacji,  

3) wydanie, zmiana lub uchylenie przez uprawnione krajowe organy nadzorujące działalność banku lub europejskie organy nadzoru rekomendacji, zaleceń lub stanowisk dotyczących banku, 

a także wydanie orzeczeń sądowych lub orzeczeń organów administracji publicznej dotyczących banku – z którymi wiąże się obowiązek lub uprawnienie banku do zmiany treści stosunku 

prawnego z klientem. Zmiany wprowadzimy w zakresie, który wynika z tych regulacji.  
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Krajowymi organami nadzorującymi działalność banku są:  

• Narodowy Bank Polski,  

• Komisja Nadzoru Finansowego,  

• organy Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

4) zmiana naszej oferty, czyli sytuacja, gdy: 

a) wprowadzamy nowe usługi lub produkty. Nie musisz korzystać z takich usług lub produktów i ponosić kosztów z nimi związanych. Jeśli zaczniesz z nich korzystać, uznamy, że 

akceptujesz koszty z nimi związane.  

b) rozszerzamy lub zmieniamy funkcje oferowanych produktów lub usług. Nie musisz korzystać z rozszerzonych lub zmienionych funkcji produktów lub usług, jeżeli nie chcesz ponosić 

związanych z nimi opłat i prowizji, a produkt lub usługa może funkcjonować niezależnie od wprowadzonych rozszerzeń i zmian. Jeśli zaczniesz z nich korzystać, uznamy, że 

akceptujesz koszty z nimi związane. Jeśli wprowadzimy rozszerzenia lub zmiany, bez których produkt lub usługa nie mogą funkcjonować, to nie pobierzemy zmienionych opłat i 

prowizji przez pierwsze 3 miesiące od ich wprowadzenia.  

c) rezygnujemy z oferowania usługi lub produktu. Zanim to zrobimy, poinformujemy Cię, czy mamy w ofercie podobne usługi lub produkty, z których możesz skorzystać. 

d) wprowadzamy nowe kanały sprzedaży. Ta zmiana nie wpływa na wysokości opłat i prowizji oraz na sposób i częstotliwość, z jaką je pobieramy dla dotychczasowych kanałów 

sprzedaży. 

 

5) dostosowanie naszego systemu informatycznego do zmian: 

a) w systemach rozliczeniowych, które wpływają na ich uczestników,  

b) wprowadzanych przez organizacje płatnicze dla wydawców kart lub podmiotów, które świadczą usługi płatnicze, 

c) wprowadzanych przez dostawców naszych rozwiązań informatycznych,  

d) rozwoju technologicznego, technicznego lub informatycznego. 

Te zmiany nie wpływają na wysokości opłat i prowizji oraz na sposób i częstotliwość, z jaką je pobieramy. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy zewnętrzny dostawca wprowadzi niezależną 

od nas zmianę, która uniemożliwia oferowanie produktu lub usługi na dotychczasowych warunkach. 

 

5. Dodatkowo cennik możemy zmienić, aby: 

1) wprowadzić nową lub zmienić dotychczasową nazwę marketingową usług lub produktów, 

2) poprawić błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne,  

3) wprowadzić zmiany porządkowe o charakterze technicznym, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron, 

4) połączyć lub rozdzielić nasze cenniki, 

5) zmienić język, styl, czcionkę, formę lub grafikę cennika. 

Te zmiany nie wpływają na wysokości opłat i prowizji oraz na sposób i częstotliwość, z jaką je pobieramy.  

 

6. Nawet jeśli wystąpi więcej niż jedna przyczyna, która uzasadnia zmianę cennika, stosujemy następujące zasady: 

1) Zmiany wprowadzimy tylko w zakresie uzasadnionym przyczyną, na podstawie której je wprowadzamy. 

2) Opłata, która wynosi 0 złotych nie może jednorazowo wzrosnąć więcej niż do 200 złotych.  

3) Prowizja, która wynosi 0% nie może jednorazowo wzrosnąć więcej niż do 10%.  

4) Opłaty lub prowizje mogą wzrosnąć jednorazowo nie więcej niż dwukrotnie.  

Ograniczenia te nie dotyczą sytuacji, gdy do cennika wprowadzamy nowe opłaty lub prowizje.  

5) Jeżeli z powodu zmiany cennika zrezygnujesz z produktu, który był niezbędny, aby skorzystać z innego produktu na specjalnych warunkach, Twoja rezygnacja nie wpłynie na warunki 

cenowe, na jakich korzystasz z tego innego produktu. 

6) Nowe opłaty i prowizje możemy wprowadzić, gdy: 

a) wprowadzamy nowe usługi lub produkty,  

b) rozszerzamy funkcje oferowanych produktów lub usług,  

c) w wyniku zmiany lub uchylenia regulacji prawnych będzie możliwe pobieranie opłaty za dotychczas bezpłatny produkt lub usługę. 

Zmiana cennika na tych zasadach nie dotyczy produktów oferowanych na zasadach promocyjnych w okresie trwania tych promocji. 

 

7. Cennik zmieniamy nie częściej niż 2 razy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy sytuacji, gdy: 

1) obniżamy wysokości opłat lub prowizji, 

2) rezygnujemy z pobierania opłat lub prowizji, 

3) zmniejszamy częstotliwości, w których pobieramy opłaty lub prowizje,  
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4) wprowadzamy opłaty lub prowizje dla nowych produktów i usług, 

5) zmieniamy cennik z powodów, które opisaliśmy w ust. 4 pkt. 2) i 3),  

6) zmieniamy cennik, aby:  

a) wprowadzić nową lub zmienić dotychczasową nazwę marketingową usług lub produktów, 

b) poprawić błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne,  

c) wprowadzić zmiany porządkowe o charakterze technicznym, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron, 

d) połączyć lub rozdzielić nasze cenniki, 

e) zmienić język, styl, czcionkę, formę lub grafikę cennika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/39 

 

I. Rachunki bieżące 

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich 

a) Opłaty podstawowe 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mBiznes konto 
Proste1 

mBiznes konto 
Start3 

mBiznes konto 
Standard 

mBiznes konto 
 Komfort 

 mBiznes konto 
Premium 

 „Ja -

Profesjonalista” 

Intensive 

Linia Kredytowa 

Zabezpieczona 

Miesięczna opłata za prowadzenie 
rachunku bieżącego 

0 zł 0 zł 0 zł/19 zł4 25 zł 0 zł/50 zł11 0 zł/49,5 zł5 50 zł 

Opłata za przelew wewnętrzny 
pomiędzy rachunkami firmowymi 
Posiadacza2 

 
0 zł 

Liczba darmowych przelewów w 
pakiecie2 (miesięcznie)  

n/d 5 przelewów6 n/d 20 przelewów 50 przelewów 20 przelewów 100 przelewów 

Opłata za przelew 
zewnętrzny7 poza 
pakietem 

Internet 0 zł 1,5 zł 0,50 zł 

BOK12 4 zł 

Placówka 10 zł 

Liczba darmowych przelewów 
SEPA13 w pakiecie (miesięcznie)  

n/d 5 przelewów6 n/d 20 przelewów 50 przelewów 20 przelewów 100 przelewów 

Opłata za przelew 
SEPA13 poza pakietem  

Internet 0 zł 1,5 zł 0,50 zł 

BOK12 4 zł 

Placówka 10 zł 

Miesięczna opłata za kartę debetową 0 zł10 0 zł/5 zł8 5 zł/7 zł14 0 zł10 0 zł10 0 zł/5 zł9 0 zł 

1 Rachunek mBiznes konto Proste dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku dla danego numeru NIP. Rachunek po 24 miesiącach od dnia otwarcia 
przekształca się w mBiznes konto Standard. Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 
2 Przelew w złotych polskich realizowany za pośrednictwem Internetu. 
3 Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku. Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto 
Komfort. 
4 Opłata za rachunek wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłata za prowadzenie rachunku 
wynosi 19 zł jeżeli Klient nie wykona w miesiącu którego opłata dotyczy minimum jednego przelewu do ZUS. 
5 Opłata za rachunek wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy oraz dokonania transakcji 
bezgotówkowych na łączna kwotę min. 2000 zł (transakcje mogą być dokonane dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych lub firmowych) lub posiadania 
sumy aktywów Klienta w Banku w wysokości min. 200 000 zł. W przypadku niespełnienia wskazanych warunków, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 49,5 zł. 
6 W pierwszym miesiącu od otwarcia rachunku bieżącego Klient otrzymuje pakiet 5 przelewów w miesiącu za 0zł. W kolejnych miesiącach pakiet 5 bezpłatnych przelewów dostępny jest pod 
warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu poprzedzającym. 
7 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. 
8 Jeżeli suma wartości dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł, za kartę pobierana jest opłata 
miesięczna w wysokości 5 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
9 Jeżeli suma wartości dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł, za kartę pobierana jest opłata 
miesięczna w wysokości 5 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
10 Opłata miesięczna za pierwsza kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł. Opłata miesięczna za kartę dodatkową wynosi 5 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart 
wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
11 0 zł w przypadku korzystania z Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK PLG COSME lub BGK de minimis (PLD-KFG) 
12 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
13 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  
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14 Jeżeli suma wartości dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł za kartę pobierana będzie opłata 
w wysokości 7 zł. Jeżeli wartość dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie minimum 500 zł za kartę pobierana 
będzie opłata w wysokości 5 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
 

 

b) Pozostałe opłaty 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Dla wszystkich rachunków wymienionych w punkcie 1 a) i  
Produktów wycofanych ze sprzedaży w punkcie 1 a), 1 b) i 2 a) 

Internet BOK1 Placówka 

1. Przelewy w złotych polskich, wykonywane poza pakietem darmowych przelewów 

a) opłata za przelew wewnętrzny2 pomiędzy rachunkami firmowymi Posiadacza  0 zł 4 zł 10 zł 

b) dokonanie przelewu wewnętrznego2 03 zł/1,5 zł 4 zł 10 zł 

c) dokonanie przelewu ekspresowego 10 zł n/d n/d 

d) dokonanie przelewu SORBNET 40 zł 

e) dokonanie przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł 10 zł 

2. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł 

b) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 
1140 2004 lub 1140 2017 

5 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 
2017 

0 zł 4 zł 10 zł 

3. Usługa mTransfer 

a) opłata za rejestrację usługi mTransfer 5 zł n/d n/d 

b) opłata za modyfikację usługi mTransfer 5 zł n/d n/d 

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTransfer 5 zł 

d) opłata za przelew przychodzący mTransfer 2% wartości przelewu, min. 0,01 zł 

4. Transakcje BLIK10 0 zł 

5. Inne czynności 

a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, aktualizacja, odwołanie, realizacja) 0 zł 

b) miesięczna opłata za aktywną usługę raportów w formacie MT940 dla jednego rachunku 50 zł 

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku 

a) wpłata4,5 / wypłata6 gotówkowa w formie otwartej 

n/d 

0,5% od kwoty transakcji, 
nie mniej niż 9 zł 

b) wpłata4,5 / wypłata6 gotówkowa w formie zamkniętej8,9 0,5% od kwoty transakcji, 
nie mniej niż 9 zł 

c) opłata za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej8,9 1 zł 

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 

0,5% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie mniej niż 9 

zł 
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e) przeliczanie bilonu: 
- w kasie: 
do 20 szt. (dziennie) 
od 21 do 50 szt. (dziennie) 
od 51 do 100 szt. (dziennie) 
pow. 100 szt. (dziennie) 

 
 

0 zł 
10 zł 
20 zł 

2% min. 30 zł 

7. Wpłaty we wpłatomatach 

a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku, Planet Cash, Cashline 0 zł  

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet 0 zł7/0,2 % min. 2 zł 

1 BOK - Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. 
3 Opłata 0 zł dotyczy rachunku mBiznes konto Start, mBiznes konto Proste (produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach 
internetowych mBanku) oraz rachunków prowadzonych w ramach dowolnego wariantu „Ja – Profesjonalista”. 
4 W przypadku Klientów korzystających z dowolnego wariantu „Ja – Profesjonalista” opłata za wpłaty gotówkowe do kwoty 100 000 zł, dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, wynosi 0 zł. 
Minimalna kwota wpłaty zwolnionej z opłaty wynosi 50 zł. 
5 Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. 
6 Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 20 000 PLN. 
7 Opłata 0 zł dotyczy rachunku mBiznes konto Proste. Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku 
8 wpłaty/wypłaty w formie zamkniętej możliwa jest dla klientów z podpisaną odrębną umową na realizowanie tego typu wpłat i wypłat. 
9 Wpłaty/wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej dostępne będą po wcześniejszym zakomunikowaniu daty wprowadzenia usługi na stronach internetowych mBanku 
10 Pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji BLIKIEM zbliżeniowym w walucie obcej. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji 
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2. Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych 

 

a) mBiznes konto walutowe1 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet BOK2 Placówka  

1. Prowadzenie (opłata miesięczna) 10 zł 

2. Przelewy  

a) dokonanie przelewu wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 

2017 
0 zł 4 zł 10 zł 

b) dokonanie przelewu SWIFT 0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł / 0 zł3 

c) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 
1140 2004 lub 1140 2017 

5 zł 

d) dokonanie przelewu SEPA4  0 zł 

3. Inne czynności 

a) aktywacja usługi mPlatforma Walutowa 0 zł n/d 

b) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mPlatforma Walutowa 0 zł n/d 

c) miesięczna opłata za aktywną usługę raportów w formacie MT940 dla jednego rachunku 50 zł 

4. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku 

a) wpłata/wypłata5 gotówkowa w formie otwartej 

n/d 

0,5% od kwoty transakcji,  

nie mniej niż 9 zł 

b) wpłata/wypłata gotówkowa w formie zamkniętej6,7 0,5% od kwoty transakcji,  

nie mniej niż 9 zł 

c) opłata za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej6,7 1 zł 

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 

0,5% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie mniej niż 9 

zł 

1 Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty. 
2 BOK - Biuro Obsługi Klienta. 
3 Prowizja nie obowiązuje w przypadku posiadania aktywnej usługi Licznik Walutowy oraz po spełnieniu warunków dotyczących tej usługi opisanych w regulaminie usługi Platformy Walutowej dla 
firm. 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
5 Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 500 EUR / 500 USD. 
6 wpłaty/wypłaty w formie zamkniętej możliwa jest dla klientów z podpisaną odrębną umową na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  
7 Wpłaty/wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej dostępne będą po wcześniejszym zakomunikowaniu daty wprowadzenia usługi na stronach internetowych mBanku 
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II. Rachunki oszczędnościowe i pomocnicze 

1. Rachunki oszczędnościowe prowadzone w złotych polskich 

a) mBiznes plus 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet BOK1 Placówka  

1. Prowadzenie 0 zł 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie pierwszego przelewu na rachunek mBiznes konto w mBanku w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 4 zł 5 zł 

b) dokonanie pierwszego przelewu wewnętrznego2 w danym miesiącu kalendarzowym, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym 1140 2004 

1,5 zł 4 zł 10 zł 

c) dokonanie pierwszego przelewu wewnętrznego2 w danym miesiącu kalendarzowym, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 

1,5 zł 4 zł 10 zł 

d) dokonanie pierwszego przelewu zewnętrznego3 w danym miesiącu kalendarzowym 1,5 zł 4 zł 10 zł 

e) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2 w danym miesiącu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym 1140 2004 

5 zł 10 zł 10 zł 

f) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2 w danym miesiącu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek 
o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 

5 zł 10 zł 10 zł 

g) dokonanie awaryjnego przelewu zewnętrznego3 w danym miesiącu kalendarzowym4  5 zł 10 zł 10 zł 

3. Opłata za przelew SEPA5  1,5 zł 4 zł 10 zł 

1 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A.  
4 Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym banku możliwe jest za pośrednictwem Internetu, mLinii i w placówce mBanku. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą 
kanału AST nie jest możliwe.  
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  
 
Pozostałe opłaty dla rachunku zgodnie z tabelą w Rozdziale I, punkt 1., podpunkt b) Pozostałe opłaty. 
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2. Rachunki pomocnicze prowadzone w złotych polskich 

a) mBiznes konto pomocnicze1 

dla mBiznes konta lub mBiznes konta Proste5/Start/Standard/Komfort/Premium 
 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 5 zł 

Opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi 
Posiadacza2 

0 zł 

Opłata za przelew zewnętrzny2 1,5 zł 

Opłata za przelew SEPA4   

Internet 1,5 zł 

BOK3 4 zł 

Placówka 10 zł 

Miesięczna opłata za kartę debetową 5 zł 

1 Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są jak dla mBiznes konta lub mBiznes konta Proste/Start/Standard/Komfort/Premium, do którego zostało otwarte. 
2 Przelew w złotych polskich realizowany za pośrednictwem Internetu. 
3 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  
5 Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku 
 
b) mBiznes konto pomocnicze1 

dla mKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość), mPakiet (Taryfa: Transport), mPakiet (Taryfa: Handel i Usługi) 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 10 zł 

Opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi 
Posiadacza2 

0 zł 

Miesięczna opłata za kartę debetową 0 zł3 / 5 zł 

1 Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla mKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość), mPakiet 
(Taryfa: Transport), mPakiet (Taryfa: Handel i Usługi). 
(tabela 1a) i 1 b) w części Produkty wycofane ze sprzedaży.) 
2 Przelew w złotych polskich realizowany za pośrednictwem Internetu. 
3 Dotyczy mBiznes konta pomocniczego do mPakietu Taryfa: Transport 

 

3. Rachunek bilansujący – Kredyt zabezpieczony dla firm 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna  99 zł 

3. Likwidacja rachunku 0 zł 

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 5 zł 
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III. Debetowe karty płatnicze 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków mBiznes konto Proste7/Start/Standard/Komfort/Premium/„Ja – Profesjonalista” 

Intensive oraz mBiznes konto pomocnicze 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Mastercard® 

Debit Business 

Mastercard® 

Business WOŚP 
Mastercard® 

Business WOŚP 
Mobilna 

Visa Business 

Debit 

Visa Foto 

 Business 

1. Miesięczna opłata za kartę  
Opłaty wskazane w części 1a) Opłaty podstawowe i 2a) mBiznes konto pomocnicze 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15 zł8 

4. Miesięczna opłata za wizerunek na karcie n/d 2 zł 

5. Opłata za zmianę wizerunku na karcie n/d 10 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander 
Bank Polska S.A. 1 na terenie Polski 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł5 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł5 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 

Polski  
3,5%, min. 5 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą2  3,5%, min. 5 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą2  3%, min. 10 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)6 4,9 zł 

14. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

15. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą4  n/d Równowartość 175 USD 

16. Opłata za awaryjne dostarczenie karty4  n/d Równowartość 250 USD 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
2 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.  
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
5 Nie obowiązuje dla mBiznes konto Proste (produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku) i „Ja – 
Profesjonalista” Intensive. 
6 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
7 Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 
8 Nie obowiązuje dla Mastercard Business WOŚP Mobilna. 
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2. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunku mBiznes konto walutowe 

 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Business EUR Visa Business USD 

1. Miesięczna opłata za kartę główną 5 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 5 zł 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 0 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0 zł 

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych 5 zł 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 0 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą1 10 zł 

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach2 5 zł 

9. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą3 Równowartość 175 USD 

10. Opłata za awaryjne dostarczenie karty3 Równowartość 250 USD 

1 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości transakcji. 
2 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
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IV. Karty kredytowe 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Business Credit 
Mastercard® Credit 

Business 
Mastercard Credit 

Professional 

1. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 15 zł6 /75 zł9 

2. Opłata za wydanie karty 50 zł 120 zł 

3. Prowizja od wypłaty gotówki bankomatach krajowych i za granicą1  3,5%, min. 5 zł 

4. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą1  3%, min. 10 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0 zł 

6. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach2 5 zł 

7. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej 3%, min. 5 zł 

8. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US 0 zł 

9. Prowizja za uruchomienie usługi Spłaty na raty w karcie kredytowej dla firm 2% od kwoty limitu uruchomionego w usłudze Spłaty na raty 

10. Opłata za wydanie duplikatu karty 30 zł 

11. Opłata za zmianę PIN3 2 zł 

12. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego 0 zł 

13. Opłata za aktywację karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0 zł 

14. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego4 5 zł 

15. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – 
opłata miesięczna7 

6,9 zł n/d 

16. Ubezpieczenie Office Asisstance (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – 
opłata miesięczna7 

6 zł n/d 

17. Ubezpieczenie Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – 
opłata miesięczna7 

n/d 9,9 zł 

18. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres e-mail) 0 zł 

19. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej 10 zł 

20. Ubezpieczenie Podróżne8 0 zł 

21. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia – brak możliwości przystąpienia do 

ubezpieczenia od 05.2012)
8 0,25% salda zadłużenia 

22. Wydanie karty zastępczej5 Równowartość 250 USD n/d 

23. Awaryjna wypłata gotówki5  Równowartość 175 USD n/d 

1 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.  
2 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.  
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
6 Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową dla kart kredytowych Visa Business Credit wydanych przed 18 października 2015 r. dla klientów mBanku d. MultiBanku wynosi 4,2 zł.  
7 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania. 
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8 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
9 Wysokość opłaty miesięcznej dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od wysokości stopy lombardowej NBP. Opłata nie dotyczy kart kredytowych, 
których oprocentowanie kredytu, zgodnie z aneksem, nie zależy od wysokości stopy lombardowej NBP. 

V. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm1 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym2 od 0% do 8% kwoty kredytu 

3. Prowizja za odnowienie kredytu 3% kwoty odnowienia 

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu3 

0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu 

3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana 
przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu 

 
1,8% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - 

naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego 
limitu6 

5. Prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku bieżącym przed upływem 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit 

2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany 

6. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis (PLD) 

2% kwoty kredytu – naliczana  jednorazowo w rocznicę 
udzielenia kredytu 

7. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG)  

2% kwoty kredytu – naliczana w pierwszą i drugą rocznicę 
udzielenia kredytu9 

8. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK PLG COSME 
2% kwoty kredytu – naliczana  w pierwszą i drugą rocznicę 

udzielenia kredytu8 

9. Opłata za sporządzenie Aneksu do umowy Kredytu w rachunku bieżącym4 50 zł 

10. Za restrukturyzację zadłużenia 100 zł 

11. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

12. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej 100 zł 

13.Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł 

14. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym (ubezpieczenie opcjonalne)5, 7 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł) 

1 Kredyt w rachunku bieżącym nie jest dostępny dla mBiznes konta Start. 
2 Prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit. 
3 Dla mKonto BUSINESS MEDICUS prowizja będzie wynosić 2% (w skali roku) od niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu, oraz 
0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu 
4 W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. 
5 Opłata naliczana z góry w każdą miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia. 
6 W przypadku kredytu objętego gwarancją BGK PLG Cosme 
7 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia 
8 Prowizja administracyjna nie jest pobierana dla kredytów uruchomionych do dnia 31.12.2020 r. 
9 Prowizja administracyjna nie jest pobierana dla kredytów uruchomionych do dnia 30.06.2023 r.  
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VI. Dopuszczalne saldo debetowe 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie Dopuszczalnego salda debetowego od 3% do 5%  kwoty kredytu 

3. Prowizja za odnowienie Dopuszczalnego salda debetowego 4% kwoty kredytu 

4. Prowizja za podwyższenie kwoty Dopuszczalnego salda debetowego od 3% do 5% kwoty podwyższenia 

5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty Dopuszczalnego salda debetowego 3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty salda - naliczana 
przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu 

6. Opłata za restrukturyzację zadłużenia 50 – 150 zł 

VII. Pożyczka dla firm 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie pożyczki od 0% do 5%  kwoty kredytu 

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki 2% min. 100 zł 

4. Opłata za sporządzenie Aneksu 50 zł 

5. Opłata za restrukturyzację Umowy 100 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40  zł 

7. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy pożyczki 100 zł 

8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty pożyczki, min. 100 zł 

9. Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki dla firm (opłata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) (dla wniosków 
złożonych do 30.06.2014 r.)2 

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x łączna kwota pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

10. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.)2 0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

11. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku  
(opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki)1, 2 

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze 

ubezpieczenie) 
1 Dotyczy wyłącznie umów zawartych w mBanku d.MultiBanku.  
2 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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VIII. Linia kredytowa zabezpieczona 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku/podwyższenie wniosku  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu 2% – 4% 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu 2% (od kwoty podwyższanej) 

4. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek Klienta: 
- za aneks z tytułu obniżenia limitu i zmianę harmonogramu redukcji, 
- za wcześniejszą spłatę limitu i zmianę harmonogramu redukcji (od kwoty przedterminowej spłaty limitu) 
- zmiana terminu wypłaty transz 
- zmiana zakresu transz i terminu wypłaty 
- zmiana zabezpieczenia 
- pozostałe zmiany 

0,2% limitu, min. 200 zł 

5. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

6. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

7. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę 100 zł 

8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

10. Bezobciążenowe wydzielenie działki wynikające z zapisów umowy kredytowej 100 zł 

11. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

12. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

13. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

14. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu 100 zł 

15. Za ubezpieczenie spłaty kredytu (pomostowe) zabezpieczonego hipoteką2: 
a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) 
b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) 
c) za podwyższenie kwoty kredytu za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) 

 
1% od udzielonego limitu kredytu 

1% od kwoty aktualnego limitu kredytu 
1% od kwoty podwyższenia limitu 

16. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”2 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub 

posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU S.A.) 

 
16 zł 
33 zł 
58 zł 

17. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych 
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)1,2 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

18. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych 
zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)1,2 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

19. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)1,2 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

20. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi. 
2 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwość zawnioskowania.   
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IX. Kredyt inwestycyjny  

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia 0,2%, min. 200 zł / 0,2%, min. 200 zł od kwoty podwyższenia3 

2. Za udzielenie kredytu 1% – 4% 

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm5 0% – 4% 

4. Za podwyższenie kwoty kredytu 1% – 4% od kwoty podwyższenia 

5. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego 
dla Firm5 

0% – 4% od kwoty podwyższenia 

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1 0,25% 

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm5 

0 zł 

8. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1 0,25% 

9. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej 0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł 

10. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

11. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

12. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez 
Kredytobiorcę 

100 zł 

13. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

14. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

15. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

16. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

17. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

18. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

19. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy 
niewymagającej sporządzenia aneksu 

100 zł 

20. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 

wartości nieruchomości)2, 5 
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

21. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych będących w 
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)2, 5 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości komercyjnych gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)  – UNIQA TU S.A.5 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

23. Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w 
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby lub nieszczęśliwego wypadku5  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia 
kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

 
 
 

a) 1,5% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze 
ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 
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24. Podwyższenie Ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla 
Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w 
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu5 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,5% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona (liczba dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 

miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni4 
 
 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 

25. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 5 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na 

nieruchomości, którzy przystępują lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU 
S.A.) 

 
16 zł 
33 zł 
58 zł 

26. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku 
zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
2 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi. 
3 W przypadku odmowy kredytu 200 zł. 
4 Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia. 
5 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

 

X. Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku 0 zł 

2. Za udzielenie kredytu 1% – 4% 

3. Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 1% 

4. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej 
0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, 

min. 200 zł 

5. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

7. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

8. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

10. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

11. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

12. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy 
niewymagającej sporządzenia aneksu 

100 zł 
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XI. Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony  

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia 0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu/za podwyższenie kredytu 2% – 4%/2% – 4% od kwoty podwyższenia 

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm4 0% – 4% 

4. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm4 0% – 4% od kwoty podwyższenia 

5. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1 0,25% 

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1 0,25% 

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm4 0 zł 

8. Za aneks do Umowy kredytowej 0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł 

9. Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta bądź Banku 500 zł 

10. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

11. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę 100 zł 

12. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

13. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

14. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

15. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

16. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

17. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

18. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu 100 zł 

19. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata 
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)2, 4 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

20. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń 

losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)2, 4 
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

21. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości komercyjnych gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)  – UNIQA TU S.A.4 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

22. Za Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku4 
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

a) 1,5% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem 
kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej 
lub odsetkowej 

23. Za podwyższenie Ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia 
kredytu4 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu 
podwyższenia) 

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo – 
odsetkowej) 

a) 1,5% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 

uzupełniającej) pomnożona (liczba dni upływających 
od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni3 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej 
lub odsetkowej 

24. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”4 

- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 

 
16 zł 
33 zł 
58 zł 
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(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają 

aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU S.A.) 

25. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy 
cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
2 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi. 
3 Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia. 
4 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia 

 

XII. Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowy zabezpieczonym 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu/podwyższenie kredytu 2% - 4% 

3. Za wcześniejszą spłatę kredytu1 0 zł 

4. Za aneks do Umowy kredytowej 
0,2% od kwoty pozostałej do spłaty,  

min. 200 zł 

5. Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta bądź Banku 500 zł 

6. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

7. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

8. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

10. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

11. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

12. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy 
niewymagającej sporządzenia aneksu 

100 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
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XIII. Kredyt obrotowy 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu Od 0% do 5% kwoty kredytu 

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu 2% od kwoty wcześniejszej spłaty min. 100 zł 

4. Opłata za sporządzenie Aneksu 50 zł 

5. Opłata za restrukturyzację Umowy 50 – 150 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40  zł 

7. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

8. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.)1 0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

1 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

XIV. Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku 0 zł 

2. Za udzielenie kredytu Od 0% do 5% kwoty kredytu 

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu 0,25% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100 zł 

4. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm1 0 zł 

5. Opłata za sporządzenie Aneksu  0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł 

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł 

7. Za Ubezpieczenie spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji 
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu 
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.)1 

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu  
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

8. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.)1 0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) 

9. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

10. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

11. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

12. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

1 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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XV. Faktoring 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy 0 zł 

2. Za udzielenie/podwyższenie limitu faktoringowego 0% kwoty limitu 

3. Prowizja za odnowienie limitu faktoringowego 2,5% kwoty odnowienia 

4. Prowizja wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług faktoringowych przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 
lub zawarcia aneksu podwyższającego limit 

1,5% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu 

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o świadczenie usług faktoringowych1 50 zł 

6. Za restrukturyzację zadłużenia 100 zł 

7. Wezwanie do spełnienia warunków Umowy o świadczenie usług faktoringowych 100 zł 

8. Prowizja za sfinansowanie wierzytelności 

2% za faktury wystawione na okres 14-30 dni 
4% za faktury wystawione na okres 31-60 dni 
6% za faktury wystawione na okres 61-90 dni 
8% za faktury wystawione na okres 91-120 dni 

9. Prowizja za okres regresu 1% od kwoty netto z finansowanej faktury 

10. Prowizja za wydłużenie okresu spłaty wierzytelności 1,5% od kwoty netto z finansowanej faktury 

1 W przypadku podwyższenia kwoty limitu opłata nie jest pobierana. 
 

XVI. Integrator płatności Paynow 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Uruchomienie usługi 0 zł 

2. Wypowiedzenie usługi 0 zł 

3. Prowizja od transakcji 0,95% od wartości transakcji 
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Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta 

Dokumenty dotyczą produktów depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowo – inwestycyjnych oferowanych firmom 

Rodzaj dokumentu Opis dokumentu Tryb pobierania opłaty Cena 

Dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami1 

 

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
pojedynczej transakcji oraz historia 
operacji i zestawienie transakcji. 

Opłata pobierana za każdy wydany dokument. 
W przypadku historii operacji opłata pobierana za każdy 
miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem. 
 
Opłata nie jest pobierana: 
a) za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej 
w placówce Banku. 

10 zł 

Dokumenty o charakterze zaświadczeń 
Dokumenty stwierdzające stan faktyczny 
posiadanych przez Klienta produktów 

Opłata za każdy wydany dokument. Jeden dokument 
może dotyczyć jednego produktu 

40 zł 

Duplikaty/kopie 
Duplikaty lub kopie dokumentów 
dotyczących posiadanych przez Klienta 
produktów 

Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na 
liczbę stron 

80 zł 

Dokumenty o charakterze opinii 
 

Dokumenty zawierające informację na 
temat obsługi posiadanych przez Klienta 
produktów 

Opłata za każdy wydany dokument  obejmujący okres 
12 miesięcy, który zawiera: 
a) opinię o jednym produkcie albo 
b) opinię o Kliencie 

80 zł 

Dokumenty niestandardowe 

Dokumenty zawierające informacje nie 
występujące w standardowych 
formularzach wykorzystywanych przez 
Bank 

Opłata za każdy wydany dokument 100 zł 

Cykliczny wyciąg miesięczny dotyczący zestawienia transakcji produktu depozytowego 5 zł 

Opłaty za dostarczenie dokumentu: 

- dostarczenie listem priorytetowym 0 zł 

- dostarczenie przesyłką kurierską2 25 zł 

- przesłanie skanu dokumentu 5 zł 

1 W przypadku, kiedy na zamówiony dokument składa się więcej niż 2 000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej. 
2 Opcja dostępna tylko na terenie RP. 
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Inne opłaty i prowizje 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 

1. Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS 0 zł n/d 

2. Opłata za realizację dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy 
wykonany przelew 

4 zł 

3. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji papierowej 40 zł 

4. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom 
i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(Dz. U. Nr 140, poz. 939)1 

80 zł 

5. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu 25 zł 

6. Powiadomienia SMS – Abonament miesięczny  

a) Abonament I - 0 SMSów w abonamencie 0 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

b) Abonament II - 20 SMSów w abonamencie2 3 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie2 6 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

d) Abonament IV – 90 SMSów w abonamencie2 9 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

7. Wysłanie na życzenie Klienta przesyłką kurierską dokumentów przygotowanych na podstawie złożonych dyspozycji 25 zł 

8. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 30 zł 

1 Opłatą obciążany jest podmiot występujący o opinię. Opłata nie jest pobierana od zagranicznych banków, udziałowców strategicznych mBanku S.A. oraz w przypadkach określonych w art. 110, 
ust. 1-6 Ustawy Prawo bankowe.  
2 Niewykorzystane SMSy nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. 
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Produkty wycofane ze sprzedaży 

1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich 

a) mBiznes konto, mStarter BUSINESS, mKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, „Ja -Profesjonalista” Start, „Ja -Profesjonalista” 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mStarter 
BUSINESS 

mKonto 
e-BUSINESS 

CLASS 

mKonto 
BUSINESS CLASS 

mKonto 
BUSINESS 
MEDICUS 

mBiznes  
konto 

„Ja -
Profesjonalista” 

Start4 

„Ja -
Profesjonalista” 

1. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 
bieżącego 

0 zł 5 zł 25 zł 10 zł 0 zł/19 zł10 0 zł 0 zł/19,5 zł5 

2. Dokonanie dowolnego 
przelewu wewnętrznego2 

na rachunek firmowy 

Internet 0 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

3. Dokonanie dowolnego 
przelewu wewnętrznego2 
na rachunek indywidualny 

Internet 0 zł 1,5 zł 0 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

4. Liczba darmowych przelewów w pakiecie7 

(miesięcznie) 
n/d n/d n/d n/d n/d 10 przelewów 10 przelewów 

5. Opłata za przelew  
zewnętrzny3 poza 
pakietem 

 

Internet 1 zł 1,5 zł 0,7 zł 1 zł 1,5 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

6. Liczba darmowych przelewów SEPA8 w 

pakiecie (miesięcznie)  
n/d n/d n/d n/d n/d 10 przelewów 10 przelewów 

7. Opłata za przelew 
SEPA10 poza pakietem  

Internet 1 zł 1,5 zł 0,7 zł 1 zł 1,5 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

8. Miesięczna opłata za kartę debetową 5 zł 7 zł 5 zł 5 zł 5 zł/7 zł9 0 zł/5 zł6 0 zł/5 zł6 

1 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 
4 „Ja – Profesjonalista” Start dostępna jest dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku. Posiadaczem mogą być wyłączenie firmy, które skorzystały z oferty w ciągu 12 
miesięcy od zarejestrowania działalności. Po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w „Ja – Profesjonalista”. 
5 Opłata za rachunek wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy oraz dokonania transakcji bezgotówkowych 
na łączna kwotę min. 1000 zł (transakcje mogą być dokonane dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych lub firmowych) lub posiadania sumy aktywów Klienta 
w Banku w wysokości min. 100 000 zł. W przypadku niespełnienia wskazanych warunków, opłata za prowadzenie rachunku wynosi 19,5 zł. 
6 Jeżeli suma wartości dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł, za kartę pobierana jest opłata 
miesięczna w wysokości 5,00 zł. 
7 Przelew w złotych polskich realizowany za pośrednictwem Internetu. 
8 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  
9 Jeżeli suma wartości dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł za kartę pobierana będzie opłata 
w wysokości 7 zł. Jeżeli wartość dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych daną kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie minimum 500 zł za kartę pobierana będzie 
opłata w wysokości 5 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
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10  Opłata za rachunek wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłata za prowadzenie rachunku 

wynosi 19 zł jeżeli Klient nie wykona w miesiącu którego opłata dotyczy minimum jednego przelewu do ZUS. 
 
 
Pozostałe opłaty dla rachunku zgodnie z tabelą w Rozdziale I, punkt 1., podpunkt b) Pozostałe opłaty.  
 

 
b) mKonto FIRST CLASS, mPakiet oraz Rachunek Funduszy Specjalnych 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto FIRST CLASS 
Taryfa: uproszczona księgowość/ 

Taryfa: pełna księgowość 

mPakiet Rachunek Funduszy 
Specjalnych Taryfa: Transport Taryfa: Handel i Usługi 

1. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 
bieżącego 

40 zł/50 zł4 50 zł 65 zł/73,99 zł5 5 zł 

2. Dokonanie dowolnego 
przelewu wewnętrznego2 

Internet 0 zł 1 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

3. Dokonanie dowolnego 
przelewu zewnętrznego3 

Internet 0 zł6 0 zł7 0 zł8 1 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

4. Opłata za przelew SEPA9 

 

Internet 0 zł6 0 zł7 0 zł8 1 zł 

BOK1 4 zł 

Placówka 10 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę debetową 7 zł 0 zł 5 zł n/d 

1 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 
4 Opłata 40 zł dotyczy taryfy: uproszczona księgowość, opłata 50 zł dotyczy taryfy: pełna księgowość. 
5 Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) mPakiet (Taryfa: Handel i Usługi) wynosi 10 zł miesięcznie dla Klientów, którzy skorzystali z oferty wynajmu terminala POS 
za pośrednictwem mBanku. Opłata 65 zł dotyczy mPakietu z terminalem POS model iCT250, opłata 73,99 zł dotyczy mPakietu z terminalem POS iWL250. 
6 Dla taryfy: uproszczona księgowość – brak opłaty dla pierwszych 100 (stu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 0,5 zł.  
  Dla taryfy: pełna księgowość – brak opłaty dla pierwszych 40 (czterdziestu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1 zł.  
7 Brak opłaty dla pierwszych 20 (dwudziestu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1 zł.  
8 Brak opłaty dla pierwszych 10 (dziesięciu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1 zł.  
9 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  
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Pozostałe opłaty dla rachunku zgodnie z tabelą w Rozdziale I, punkt 1., podpunkt b) Pozostałe opłaty.  
 
 

 

 

c) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego) 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Dla posiadacza 
rachunku 
mStarter 

BUSINESS 

Dla posiadacza 
rachunku 
mKonto 

e-BUSINESS 
CLASS 

Dla posiadacza 
rachunku 
mKonto 

BUSINESS 
CLASS 

Dla posiadacza 
rachunku 
mKonto 

BUSINESS 
MEDICUS 

Dla posiadacza rachunku 
mKonto 

FIRST CLASS 
Taryfy: uproszczona 

księgowość/pełna księgowość 

Dla posiadacza 
rachunku 
mPakiet 
Taryfa: 

Transport 

Dla posiadacza 
rachunku 
mPakiet 

Taryfa: Handel  
i Usługi 

1. Dokonanie dowolnego przelewu wewnętrznego2, 
realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 
1140 2017 

0 zł 

2. Autoryzacja transakcji w ramach 
usługi „Wieloosobowej autoryzacji 
transakcji” (opłata pobierana od 

każdej autoryzacji transakcji 
bezgotówkowej) 

Internet 0 zł 

BOK1 1 zł 

Placówka 1 zł 

1 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. 
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2. Rachunki oszczędnościowe prowadzone w złotych polskich 

a) mBiznes max  

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet BOK1 Placówka  

1. Prowadzenie 0 zł 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bieżący mBiznes konto w mBanku 0 zł 4 zł 10 zł 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego2 1,5 zł 4 zł 10 zł 

3. Opłata za przelew SEPA3  1,5 zł 4 zł 10 zł 

1 BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. 
3 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.  

 
Pozostałe opłaty dla rachunku zgodnie z tabelą w Rozdziale I, punkt 1., podpunkt b) Pozostałe opłaty. 
 

3. Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard®  Business WOŚP, Mastercard® Business WOŚP Mobilna 

a) do rachunków mStarter BUSINESS, mKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, mKonto FIRST CLASS, mPakiet, Rachunek Funduszy Specjalnych, 

„Ja -Profesjonalista” Start oraz „Ja -Profesjonalista” 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Mastercard Debit 
Business 

Mastercard® Business 
WOŚP 

Mastercard® Business 
WOŚP Mobilna 

Visa Business Debit 

1. Miesięczna opłata za kartę 
Opłaty wskazane w punkcie 1a) i 1b) w części Produkty wycofane ze sprzedaży 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15 zł8 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Santander Bank Polska S.A. 1 na terenie Polski 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł6 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł6  

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na 
terenie Polski  

3,5%, min. 5 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą2  3,5%, min. 5 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą2  3%, min. 10 zł 

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 
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11. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)7 4,9 zł 

12. Miesięczna opłata za „Pakiet MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie dobrowolne)5 9,9 zł 

13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

14. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą4  n/d Równowartość 175 USD 

15. Opłata za awaryjne dostarczenie karty4 n/d Równowartość 250 USD 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
2 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.  
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
5 Dotyczy karty Mastercard Debit Business wydanych w mBanku d.MultiBanku. Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec 
miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 
6 Nie obowiązuje dla „Ja – Profesjonalista” Start i „Ja – Profesjonalista”. 
7 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
8 Nie obowiązuje dla Mastercard Business WOŚP Mobilna. 
 
 

b) do rachunku mBiznes konto 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Mastercard® 

Business WOŚP 

Mastercard® 

Business WOŚP 
Mobilna 

Mastercard® Debit 
Business 

Visa Business 
Debit 

1. Miesięczna opłata za kartę główną1 
Opłaty wskazane w punkcie 1a) w części Produkty wycofane ze sprzedaży 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową1 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15 zł7 10 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych3 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska 
S.A. 2 na terenie Polski 

0 zł/1,3 zł8 2 zł 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski  3,5%, min. 5 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą3  3,5%, min. 5 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą3  3%, min. 10 zł 

9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach4 5 zł 

10. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)6 4,9 zł 

11. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

12. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą5  n/d 
Równowartość 175 

USD 

13. Opłata za awaryjne dostarczenie karty5 n/d 
Równowartość 250 

USD 
1 Użytkowanie karty jest bezpłatne przez okres 6 miesięcy od dnia zamówienia karty w systemie mBanku dla Posiadacza lub Użytkownika karty dodatkowej. Oferta obejmuje wszystkie karty 
Mastercard Debit Business, Visa Business Electron oraz Visa Business Debit wydane po raz pierwszy do rachunku podstawowego mBiznes konto i zamówione po 23 stycznia 2006 r. Opłata pobierana 
jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.  
4 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
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5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
6 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
7 Nie obowiązuje dla Mastercard Business WOŚP Mobilna. 
8 dla wypłat poniżej 100 zł 
 
 
 

 

4. Karta Visa Business dla firm 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Miesięczna opłata za kartę główną1 6 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową1 6 zł 

3. Prowizja za jednorazowe rozliczenie transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

4. Prowizja za jednorazowe miesięczne rozliczenie wypłat gotówki2 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach krajowych i za granicą2  3,5%, min. 5 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą2  3%, min. 10 zł 

7. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 

8. Opłata za zmianę limitu wydatków 0 zł 

9. Ubezpieczenie Podróżne6 0 zł 

10. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego (daty generowania wyciągu)4 5 zł 

11. Wydanie karty zastępczej 150 zł 

12. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą5  Równowartość 175 USD 

13. Opłata za awaryjne dostarczenie karty5  Równowartość 250 USD 

1 Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych 
a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
2 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji..  
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.  
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
6 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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5. Karta Visa Business Electron dla firm 

a) Do rachunków mBiznes konto Start/Standard/Komfort/Premium oraz „Ja – Profesjonalista” 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Business Electron 

1. Miesięczna opłata za kartę 
Opłaty wskazane w części 1a) Opłaty podstawowe 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  

3. Opłata za zastrzeżenie karty  0 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu karty 10 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. 1 na terenie Polski  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł5 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 1,3 zł5 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski  3,5%, min. 5 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą2  3,5%, min. 5 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą2  3%, min. 10 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 

12. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)7 4,9 zł 

13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

14. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą4 Równowartość 175 USD 

15. Opłata za awaryjne dostarczenie karty4 Równowartość 250 USD 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
2 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
5 Nie obowiązuje dla „Ja – Profesjonalista” 
7 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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b) do rachunku mBiznes konto 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Business Electron 

1. Miesięczna opłata za kartę główną Opłaty wskazane w punkcie 1a) w części Produkty 
wycofane ze sprzedaży 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 10 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. 1 na terenie Polski 2 zł 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski  3,5%, min. 5 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą2 3,5%, min. 5 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą2  3%, min. 10 zł 

9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 

10. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)5 4,9 zł 

11. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

12. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą4 Równowartość 175 USD 

13. Opłata za awaryjne dostarczenie karty4 Równowartość 250 USD 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
2 Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
5 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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6. Kredyt zabezpieczony dla firm1 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu Od 0% do 5% kwoty kredytu 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu  2% kwoty podwyższenia 

4. Prowizja za prolongatę kredytu  1% prolongowanej kwoty kredytu 

5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu 0% 

6. Opłata za zmianę waluty kredytu 0 zł 

7. Opłata za sporządzenie Aneksu 0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł 

8. Opłata za restrukturyzację Umowy 500 zł 

9. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40 zł 

10. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

11. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej 100 zł 

12. Prowizja za wydanie promesy kredytowej  150 zł 

13. Za przelwautowanie kredytu na wniosek Klienta: 
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy), 
- za kolejne 

 
0 zł 

0,5% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50 zł 

14. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

15. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

16. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu 100 zł 

17. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu dla Firm (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.) 
1,5% kwoty kredytu – opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 

4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 

18. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.) 

1,5% kwoty kredytu – opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 

4% od raty kredytu miesięcznie, po upływie 24-miesięcznego 
okresu ochrony 

19. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości KOMERCYJNYCH gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  (opłata 
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości) Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 
komercyjnej – TUiR Allianz Polska SA (dla wniosków złożonych do 30.03.2015) 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia nieruchomości 

20. Oplata za ubezpieczenie nieruchomości KOMERCYJNYCH  gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości) Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 
komercyjnej – UNIQA TU S.A. (dla przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015) 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia nieruchomości 

21. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości MIESZKALNEJ 

a) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011 r.) 

0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali 
mieszkalnych (także w trakcie budowy) 

b) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.   
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków lub 
lokali mieszkalnych 

c) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.     
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.) 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków 
mieszkalnych będących w trakcie budowy 

22. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 01.07.2015 r. 

  



 

35/39 

 

7. Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut  

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia 0,2%, min. 200 zł / 0,2%, min. 200 zł od kwoty podwyższenia3 

2. Za udzielenie kredytu 1% – 4% 

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm6 0% – 4% 

4. Za podwyższenie kwoty kredytu 1% – 4% od kwoty podwyższenia 

5. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego 
dla Firm6 

0% – 4% od kwoty podwyższenia 

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1 1% 

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu 
Długoterminowego dla Firm6 

0 zł 

8. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1 1% 

9. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej 100 zł – 500 zł 

10. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

11. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

12. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez 
Kredytobiorcę 

100 zł 

13. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

14. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

15. Przewalutowanie2 kredytu na wniosek Klienta: 
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy) 
- za kolejne 

 
0 zł 

0,5% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100 zł 

16. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

17. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

18. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

19. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

20. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy 
niewymagającej sporządzenia aneksu 

100 zł 

21. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 

wartości nieruchomości)5, 6 
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych będących w 
trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości) 5,6 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

23. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości komercyjnych gotowych 
i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych  (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)  – UNIQA TU S.A.6 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

24. Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w 
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby lub nieszczęśliwego wypadku6  
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia 
kredytu lub pierwszej transzy kredytu) 

 
 
 

a) 1,5% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze 
ubezpieczenie) 
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b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 

25. Podwyższenie Ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla 
Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w 
wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu6 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata 
miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,5% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona (liczba dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 

miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni4 
 
 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 

26. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 6 
- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na 

nieruchomości, którzy przystępują lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU 
S.A.) 

 
16 zł 
33 zł 
58 zł 

27. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku 
zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
2 Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania. 
3 W przypadku odmowy kredytu 100 zł. 
4 Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia. 
5 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi. 
6 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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8. Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut  

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia 0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu/za podwyższenie kredytu 2% – 4%/2% – 4% od kwoty podwyższenia 

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm5 0% – 4% 

4. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm5 0% – 4% od kwoty podwyższenia 

5. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1 0,25% 

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1 0,25% 

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla 
Firm5 

0 zł 

8. Za aneks do Umowy kredytowej 500 zł 

9. Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta bądź Banku 0 zł – 500 zł 

10. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

11. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę 100 zł 

12. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

13. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

14. Przewalutowanie2 kredytu na wniosek Klienta: 
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy) 
- za kolejne 

 
0 zł 

0,5% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50 zł 

15. Bezobciążeniowe wydzielenie działki 200 zł 

16. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej 100 zł 

17. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

18. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

19. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej 
sporządzenia aneksu 

100 zł 

20. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych 
zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)3, 5 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

21. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od 
ognia i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej 
wartości nieruchomości)3, 5 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

22. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. nieruchomości komercyjnych gotowych i w budowie od ognia i 
innych zdarzeń losowych  (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości 
nieruchomości)  – UNIQA TU S.A.5 

0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 

23. Za Ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku5 
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub 
pierwszej transzy kredytu) 
b) za koleje  miesiące (opłata miesięczna) 

a) 1,5% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za 
niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 
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24. Za podwyższenie Ubezpieczenia w UNIQA TU S.A. Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w 
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub 
nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu5 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata uzupełniająca 
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia) 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata miesięczna od 
podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej) 

a) 1,5% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona (liczba dni upływających od 

dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona 
przez 730 dni4 

b) 4% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej 

25. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”5 

- Wariant 20 
- Wariant 50 
- Wariant 100 
(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, 

którzy przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU S.A.) 

 
16 zł 
33 zł 
58 zł 

26. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej 
umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
2 Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania. 
3 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi. 
4 Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia. 
5 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

9. Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia 0 zł 

2. Za udzielenie kredytu 0%– 4% 

3. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1 0% 

4. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1 0% 

5. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej 0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł 

6. Za restrukturyzację zadłużenia 500 zł 

7. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej Max. 2% od kwoty kredytu, min. 500 zł 

9. Za zawiadomienie o niedopłacie 10 zł 

10. Przejęcie długu 100 zł – 500 zł 

11. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

12. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej 
sporządzenia aneksu 

100 zł 

13. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej 
umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu. 
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10. Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0% 

2. Opłata za zmianę waluty kredytu 0 zł 

3. Opłata za sporządzenie Aneksu 50 zł 

4. Opłata za restrukturyzację Umowy 50 zł 

5. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100 zł 

6. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu 100 zł 

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do 
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili 
składania wniosku kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)3, 4 

0,1% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z 
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za 

niniejsze ubezpieczenie) 

8. Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy 
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK 
SA) 3, 4 

2,5% od miesięcznej raty kredytu 

9. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenie w chwili składania wniosku kredytowego: 4 
a) Pakiet Standard 
b) Pakiet Komfort 

 
0,093% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu2 
0,14% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu2 

10. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu1 – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenie w chwili składania wniosku kredytowego: 4 
a) Pakiet Standard 
b) Pakiet Komfort 

 
4,3% miesięcznie od raty kredytu 
6,5% miesięcznie od raty kredytu 

11. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenie w chwili składania wniosku kredytowego: 4 
a) dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej 
b) dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych 

 
1,3% x łączna kwota kredytu2 
1,9% x łączna kwota kredytu2 

12. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy zmiany sposobu spłaty rat kredytu:4 

a) dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej 
4,3% miesięcznie od raty kredytu 

13. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej 100 zł 

14. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

1 Produkt będzie dostępny w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku. 
2 Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia. 
3 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku. 
4 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 
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