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Załącznik Nr 2 Warunki Handlowe 

NR KLIENTA:           DATA UMOWY:            
 

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

Opłaty naliczane są od każdej pojedynczej transakcji 

Karty Płatnicze 

Suma opłat pobieranych od Akceptanta za obsługę transakcji (MSC) 

Opłata Interchange 

(IF) 

Opłata Systemowa 

(OS) 

Marża Agenta 

Rozliczeniowego 

(MA) 

Suma (MSC) 

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 

Karty Debetowe wydane w Polsce oraz Unii 

Europejskiej 

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 

Karty Debetowe wydane poza Unią Europejską 

Karty Kredytowe wydane w Polsce oraz Unii 

Europejskiej 

Karty Kredytowe wydane poza Unią Europejską 

Karty Biznesowe 

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. 

 

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 C 0,44% 0,09 PLN 

 

 

Część 1c. Transakcje przy użyciu kart płatniczych w okresie uczestnictwa w PWOB1 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są od sumy wartości transakcji dokonanych za pośrednictwem Aplikacji Płatniczej 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 6 000 PLN, liczone dla każdej aktywowanej Aplikacji Płatniczej 
od początku okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu. 

Opłata zryczałtowana 90 PLN 

Transakcje od sumy wartości 6 000 PLN do 100 000 PLN, liczone dla każdej aktywowanej 

Aplikacji Płatniczej od początku okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu, przez 
kolejne 12 miesięcy. 

Opłata procentowa 1,5% od kwoty 
transakcji 

Transakcje powyżej sumy wartości 100 000 PLN, liczone dla każdej aktywowanej Aplikacji 
Płatniczej w okresie pierwszych 12 miesięcy od objęcia dofinansowaniem z Funduszu lub po 

upływie okresu pierwszych 12 miesięcy od objęcia dofinansowaniem z Funduszu, bez 
względu na kwotę dotychczasowego obrotu. 

Według cennika określonego w 

Części 1a. 

1Opłaty 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 2. Rozliczenie transakcji 

Termin w jakim mBank zobowiązuje się przekazać do Banku polecenie dokonania przelewu na konto Akceptanta 

1 dzień roboczy 

 

Część 3. Opłaty Miesięczne pobierane przez Planet Pay2 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: OPŁATA = [liczba aplikacji korzystających z danej funkcji] x [opłata jednostkowa netto] 

Opłaty naliczane są od każdego identyfikatora nadanego Aplikacji miesięcznie. 

Tytuł opłaty Wartość opłaty 

Udostępnienie Aplikacji płatniczej w okresie pierwszych 24 miesięcy  0,00 PLN netto3 

Udostępnienie Aplikacji płatniczej na okres kolejnych miesięcy po upływie okresu pierwszych 24 miesięcy 9,00 PLN netto 

Całodobowe wsparcie techniczne W cenie usługi 

  

2W przypadku Akceptantów, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Programie Fundacji Polska Bezgotówkowa, dofinasowanie jednorazowe w kwocie 252,03 PLN netto zostanie 
przekazane i pokryte ze środków Fundacji. Akceptant otrzyma fakturę na ww. kwotę, która zostanie opłacona przez Fundację. 
3W zakresie udostępnienia Aplikacji Płatniczej w okresie pierwszych 24 miesięcy trwania Umowy, Planet Pay udziela Akceptantowi rabatu w wysokości 9,00 PLN netto miesięcznie.   
 

Część 4. Pozostałe opłaty pobierane przez Planet Pay 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: OPŁATA = [liczba czynności wykonanych na rzecz Akceptanta/w związku z działaniem Akceptanta] x 

[opłata jednostkowa netto] 

Opłaty naliczane są od każdego identyfikatora nadanego Aplikacji. 

Tytuł opłaty Wartość opłaty 

Za ponowne uruchomienie usługi akceptacji płatności na Urządzeniu zablokowanym z przyczyn leżących po 
stronie Akceptanta 

50,00 PLN netto / za urządzenie 

Za uzasadnioną reklamację banku posiadacza karty, jeśli reklamacja jest wynikiem niezachowania postanowień 

Umowy lub przekazanych instrukcji (np. niedosłanie wydruku transakcji na prośbę Planet Pay) 
85,00 PLN netto / za każdą reklamację na daną Transakcję 

Za przygotowanie i wysłanie do Akceptanta kopii Umowy 30,00 PLN netto/ za dokument  

Za przygotowanie potwierdzenia wykonania przelewu na rzecz Akceptanta 15,00 PLN netto/ za dokument  

Za obsługę i wysłanie noty korygującej do faktury wystawionej na mocy Umowy – w przypadku braku 
terminowego zgłoszenia o zmianie danych Akceptanta 

4,00 PLN netto/ za dokument 

Za przygotowanie i wysłanie duplikatu faktury wystawionej na mocy Umowy 4,00 PLN netto/ za dokument 

Za sporządzenie na życzenie Akceptanta jednodniowego zestawienia transakcji przetworzonych w Aplikacji 

Płatniczej 
9,00 PLN netto/ za dokument 

Za sporządzenie na życzenie Akceptanta miesięcznego zestawienia transakcji przetworzonych w Aplikacji 
Płatniczej 

25,00 PLN netto/ za dokument 

Kara umowna za rozwiązanie Umowy przed minimalnym okresem obowiązywania 500,00 PLN netto/ za Urządzenie 

Za dokonanie cesji Umowy na życzenie Akceptanta 150,00 PLN netto 

 
 
 


