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         Załącznik Nr 2 Warunki Handlowe 

NIP KLIENTA 

Część 1. Opłaty Transakcyjne pobierane przez mBank 

Część 1a. Transakcje przy użyciu kart płatniczych 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: 

OPŁATA = Opłata Interchange
1 

+ Opłata Systemowa
2 

+ Marża Agenta Rozliczeniowego ([kwota transakcji] x [opłata procentowa] + [opłata płaska]) 

Opłaty Akceptanta (MSC) pobierane za obsługę transakcji kartowych przeprowadzonych z obecnością karty oraz z wykorzystaniem transakcji przewalutowania pomniejszane są o Upust z tytułu transakcji DCC. 

Opłaty naliczane są od każdej pojedynczej transakcji 

 Suma opłat pobieranych od Akceptanta za obsługę transakcji (MSC) 

Upust z tytułu transakcji DCC
3 

    

Karty Płatnicze 

Opłata Interchange (IF) Opłata Systemowa (OS) Marża Agenta 

Rozliczeniowego (MA) 

Suma (MSC)  

opłata procentowa 

[%] opłata płaska [PLN] 
opłata procentowa 

[%] opłata płaska [PLN] 

System Płatniczy Visa 

Karty Debetowe wydane w Polsce 

oraz Unii Europejskiej 

Zgodnie z cennikami 

Organizacji Płatniczych 
Zgodnie z cennikami 

Visa 
MA = MSC – IF – OS 0,59% 0,05 PLN 0,59% 0,05 PLN 

Karty Debetowe wydane poza Unią 

Europejską 

Karty Kredytowe wydane w Polsce 

oraz Unii Europejskiej 

Karty Kredytowe wydane poza Unią 

Europejską 

Karty Biznesowe 

System Płatniczy Mastercard 

Karty Debetowe wydane w Polsce 

oraz Unii Europejskiej 

Zgodnie z cennikami 

Organizacji Płatniczych 
Zgodnie z cennikami 

Mastercard 
MA = MSC – IF – OS 0,59% 0,05 PLN 0,59% 0,05 PLN 

Karty Debetowe wydane poza Unią 

Europejską 

Karty Kredytowe wydane w Polsce 

oraz Unii Europejskiej 

Karty Kredytowe wydane poza Unią 

Europejską 

Karty Biznesowe 

1 Opłata Interchange (IF) dla transakcji jest regulowana Ustawą o usługach płatniczych. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Opłata 

Interchange dla kart debetowych wynosi nie więcej niż 0,2% od wartości transakcji, a dla kart kredytowych nie więcej niż 0,3% od wartości 

transakcji. W przypadku zmiany stawki w wyżej wymienionej ustawie lub cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do 

naliczania Opłaty Interchange, Opłata Interchange zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez 

konieczności aneksowania niniejszej Umowy. 

Cennik organizacji płatniczych: 

a. http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html 

b. http://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange 

2 Opłata Systemowa (OS) jest regulowana według cenników Visa i Mastercard dostępnych na stronach poszczególnych organizacji 

płatniczych. W przypadku zmiany stawki w wyżej wymienionych cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opłaty 

Systemowej, Opłata Systemowa zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez konieczności 

aneksowania niniejszej Umowy. 

Cennik dostępny jest pod adresem: 

a. https://www.visa.pl/media/images/2018-04-01%20%20visa%20europe%20fees%20payable%20by%20acquirers-26-44103.pdf 

b. https://www.mastercard.pl/content/dam/mccom/pl-pl/dokumenty/Oplaty-agentow-rozliczeniowych-PL.pdf 

3 Dotyczy wyłącznie transakcji DCC, tj. transakcji kartowych przeprowadzonych z wykorzystaniem transakcji przewalutowania. 

W przypadku zmiany stawek Opłaty Interchange lub Opłaty Systemowej (stawki te są niezależne od mBank oraz Planet Pay), zostaną one 

zmienione automatycznie w systemach najpóźniej na początku miesiąca następującym po miesiącu, w którym została wprowadzona 

zmiana. Zmiana stawek Opłat Interchange lub Opłat Systemowych, nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy oraz nie wymaga 

bezpośredniego poinformowania Akceptanta – zmiana będzie widoczna w raportach. 

 

X X X X X X X X X X 
DATA UMOWY X X - X X - X X X X 
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Część 1b. Transakcje przy użyciu instrumentów płatniczych nie opartych na karcie płatniczej 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: [kwota transakcji] x [opłata procentowa] + [opłata płaska] 

Opłaty naliczane są od każdej pojedynczej transakcji 

 Suma opłat pobieranych od Akceptanta za obsługę transakcji 

opłata procentowa [%] opłata płaska [PLN] 

Polski System Płatniczy  

Transakcja BLIK 0,29 0,09 

Transakcja BLIK C 0,44 0,09 

Część 1c. Transakcje przy użyciu kart płatniczych w okresie uczestnictwa w PWOB
4 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są od sumy wartości transakcji dokonanych na każdym wybranym Terminalu POS w okresie objętym dofinansowaniem z Funduszu 

Karty Płatnicze Wartość transakcji Opłata 

Karty Płatnicze Systemu Visa i Mastercard bez 

względu na typ i miejsce wydania. 

Transakcje do sumy wartości 2,5 tys. PLN, liczone dla każdego terminala POS od początku okresu 

objętego dofinansowaniem z Funduszu. Opłata zryczałtowana 25 PLN 

Transakcje od sumy wartości 2,5 tys. PLN do 42 000 PLN, liczone dla każdego terminala POS od 

początku okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu, przez 5 miesięcy. Opłata procentowa 1% od kwoty transakcji 

Transakcje powyżej sumy wartości 42 000 PLN, liczonej dla każdego terminala POS od początku okresu 

objętego dofinansowaniem z Funduszu. Według cennika określonego w Części 1a. 

4Opłaty w okresie objętym dofinansowaniem z Funduszu, pokrywane ze środków zgromadzonych w Funduszu. Akceptant 

otrzymuje fakturę, która zostanie opłacona przez Fundację. Dotyczy Akceptantów którzy spełnili warunki uczestnictwa w PWOB. 

Część 2. Opłaty Jednorazowe pobierane przez Pla net Pay 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są we 

OPŁATA = [liczba terminali korzystająca z danej funkcji] x [opłat 

Opłaty naliczane są od każdego uruchomionego terminal 

dług schematu: 

a jednostkowa netto] 

a jednorazowo. 

Tytuł opłaty Wartość opłaty 

Srebrna Instalacja Terminala 0,00 PLN netto 

Platynowa Instalacja Terminala 149,00 PLN netto 

Uruchomienie usługi Logo 0,00 PLN netto 

Uruchomienie usługi Sprzedaż Doładowań Telefonicznych 0,00 PLN netto 

Uruchomienie usługi Cash Back 0,00 PLN netto 

Deinstalacja Terminala 0,00 PLN netto 

Część 3. Opłaty Regularne pobierane przez Planet Pay 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: 

OPŁATA = [liczba terminali korzystająca z danej funkcji] x [opłata jednostkowa netto] Opłaty 

naliczane są od każdego uruchomionego terminala miesięcznie. 

Tytuł opłaty Wartość opłaty 

Terminal Przenośny z łącznością GPRS [MODEL P1] 
1 PLN netto (pierwsze trzy miesiące) 

40 PLN netto (od czwartego miesiąca) 

Terminal Przenośny z łącznością GPRS [MODEL P1] objęty dofinansowaniem z PWOB 35 PLN netto (od trzynastego miesiąca) 

Pin PAD zewnętrzny połączony z terminalem stacjonarnym W cenie terminala 

Serwis karty GPRS W cenie terminala 

Srebrny Serwis Terminali W cenie terminala 

Platynowy Serwis Terminali 9,99 PLN netto 

Całodobowe wsparcie techniczne W cenie terminala 

Świadczenie usługi Logo W cenie terminala 

Świadczenie usługi Sprzedaży Doładowań Telefonicznych W cenie terminala 

Świadczenie usługi Cash Back W cenie terminala 

Część 4. Opłaty jednorazowe należne Planet Pay z tytułu użytkowania Terminali POS objętych dofinansowaniem z PWOB
4 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: [liczba terminali] x [opłata jednostkowa]. Opłaty naliczane są od każdego uruchomionego terminala jednorazowo. 

Tytuł opłaty Wartość opłaty 

Użytkowanie terminala przez okres 12 miesięcy 325,20 PLN netto 

1 rolki papieru do terminala 0,00 PLN netto 

Serwis Terminali w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. 0,00 PLN netto 

4Opłaty w okresie objętym dofinansowaniem z Funduszu, pokrywane ze środków zgromadzonych w Funduszu. Akceptant 

otrzymuje fakturę, która zostanie opłacona przez Fundację. Dotyczy Akceptantów którzy spełnili warunki uczestnictwa w PWOB. 
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Część 5. Marża dla Akceptanta realizowana z tytułu Sprzedaży Doładować Telefonicznych 

Marża, o której mowa w niniejszej części, naliczana jest według schematu: 

MARŻA = [wartość doładowań na poszczególnym operatorze] x [wartość upustu] Marża naliczana jest od każdej pojedynczej transakcji. 
Operator doładowania Wartość upustu 

ORANGE / njumobile 4,30% 

TAK TAK/T-Mobile 5,00% 

Plus 5,00% 

HEYAH 5,00% 

PLAY 4,30% 

LYCAMOBILE 5,00% 

VIRGIN MOBILE 5,00% 

Część 6. Upust dla Akceptanta z tytułu Usług Dodatkow ych mBank 

Wartość upustu naliczana jest od każdej pojedynczej t ransakcji. 

Usługa dodatkowa: Wartość upustu 

Cash Back 0,30 PLN netto od transakcji Cash Back 

 


