
Wykaz zmian w Taryfie (od 30 grudnia 2020 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej do 29 grudnia 2020 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej od 30 grudnia 2020 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 
 

41.  Utrzymywanie, na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – 
Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w Banku, sumy sald dodatnich przekraczającej łącznie kwotę 
5 mln złotych na koniec 31 grudnia każdego roku kalendarzowego 

0,25% sumy sald dodatnich w złotych na koniec 

31 grudnia każdego roku kalendarzowego na 

wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, 

Auto Overnight - automatycznych rachunkach 

depozytowych lub Auto Overnight – 

Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz na 

lokatach terminowych Klienta prowadzonych 

w Banku 
UWAGA 
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie poszczególnych 
rachunków – dla rachunków prowadzonych w innych walutach niż złoty –  
i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu 
średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A. 

Bank oblicza prowizje na koniec 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i pobiera 
prowizje w terminie 30 dni od tej daty. 
Jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub 
pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight – 
automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – 
Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co najmniej jedną umowę 
lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na podstawie jednej 
umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego lub umowy lokaty terminowej w 
odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald rachunków prowadzonych na podstawie 
wszystkich tych umów. 

41. Utrzymywanie, na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 
Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – 
Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w Banku, sumy sald dodatnich przekraczającej łącznie kwotę 
5 mln złotych na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego 

0,25% sumy sald dodatnich w złotych (całości 

salda) na początek dnia w pierwszym roboczym 

dniu każdego roku kalendarzowego na 

wszystkich rachunkach bieżących, 

pomocniczych, Auto Overnight - 

automatycznych rachunkach depozytowych lub 

Auto Overnight – Automatycznych Lokatach 

Jednodniowych oraz na lokatach terminowych 

Klienta prowadzonych w Banku 

UWAGA 
Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie – dla rachunków, 
Auto Overnight i lokat terminowych prowadzonych w innych walutach niż złoty –  
i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu 
średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A. 
Bank oblicza prowizje na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku 
kalendarzowego i pobiera prowizje w terminie 30 dni od tej daty. 
Jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub 
pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight 
– automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – 
Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co najmniej jedną 
umowę lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na podstawie 
jednej umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego lub umowy lokaty terminowej 
w odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald prowadzonych na podstawie 
wszystkich tych umów. 

 



 

 
42. Dodatkowa prowizja za wzrost salda 

0,2% od dodatniej różnicy sald między sumą 
sald dodatnich na początek dnia w pierwszym 
roboczym dniu danego roku kalendarzowego 
a sumą sald dodatnich na początek dnia 
15 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 
Suma sald dodatnich to zsumowane salda na 
wszystkich rachunkach bieżących, 
pomocniczych, Auto Overnight – 
automatycznych rachunkach depozytowych lub 
Auto Overnight – Automatycznych Lokatach 
Jednodniowych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w Banku. 

UWAGA 
1/ Bank oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego 

roku kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty, 
2/ prowizję naliczamy od dodatniej różnicy sald między sumą sald dodatnich na 

początek dnia w pierwszym roboczym dniu danego roku kalendarzowego 
a sumą sald dodatnich na początek dnia 15 grudnia poprzedniego roku 
kalendarzowego. Suma sald dodatnich to zsumowane salda na wszystkich 
rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych 
rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach 
Jednodniowych oraz lokatach terminowych prowadzonych w Banku, 

3/ prowizję naliczamy, jeśli dodatnia różnica sald, o której mowa w pkt 2, 
przekroczy 20 mln złotych, 

4/ na potrzeby obliczania różnicy salda, sumujemy salda dodatnie – dla 
rachunków, Auto Overnight i lokat terminowych prowadzonych w innych 
walutach niż złoty – i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote 
z zastosowaniem kursu średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku 
S.A., 

5/ jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub 
pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto 
Overnight – automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto 
Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co 
najmniej jedną umowę lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy 
wyłącznie na podstawie jednej umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego 
lub umowy lokaty terminowej w odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald 
prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów. 

 


