
Zmiany w Taryfie (od 1 października 2020 r.) 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej do 30 września 2020 

Pozycja Taryfy w wersji 
obowiązującej od 1 października 2020 

Rozdział I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych 
A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 

6. Wyciągi bankowe: 

a) wyciąg bankowy w formie elektronicznej bez opłat 
b) wyciąg bankowy w formie papierowej  10,00 zł 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za każdy wyciąg w formie papierowej i pobieramy zbiorczo raz 
w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
 dodatkowo na życzenie Klienta: 

c) kopie wyciągów bankowych w formie papierowej 20,00 zł 
d) kopie wyciągów bankowych w formie elektronicznej: 
 za każdy wyciąg od 1 do 25 sztuk 20,00 zł 
 za każdy kolejny wyciąg powyżej 25 do 100 sztuk 10,00 zł 
 za każdy kolejny wyciąg powyżej 100 do 250 sztuk 5,00 zł 
 wyciągi w liczbie powyżej 250 sztuk 2.000,00 zł 
 (za wszystkie wyciągi, niezależnie od ich liczby) 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za kopię każdego pojedynczego wyciągu (za wyjątkiem opłaty za 
kopie wyciągów bankowych w formie elektronicznej powyżej 250 sztuk) i pobieramy 
zbiorczo raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
Bank dostarcza kopie wyciągów bankowych w jednej, wybranej przez Klienta formie, 
z której Klient korzysta. 
Dla wyciągów elektronicznych w formacie MT940 opłatę naliczamy od każdego 
rachunku w pliku. 

e) wyciąg bankowy w formacie JPK 50,00 zł 
 (udostępniany w mBank CompanyNet) 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za każdy pojedynczy wyciąg (plik XML zawierający maksymalnie do 
15 000 transakcji) i pobieramy zbiorczo raz w miesiącu w ramach „okresowego 
rozliczenia”.  
Wyciąg bankowy w formacie JPK Bank opracowuje na podstawie danych zawartych w 
wyciągach bankowych (wskazanych w pkt a lub b). Daje on podstawę, aby Klient 
przygotował wyciąg bankowy – JPK_WB zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 193a). 

6. Wyciągi bankowe: 

a) wyciąg bankowy w formie elektronicznej bez opłat 
b) wyciąg bankowy w formie papierowej  10,00 zł 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za każdy wyciąg w formie papierowej i pobieramy zbiorczo raz 
w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
 dodatkowo na życzenie Klienta: 

c) kopie wyciągów bankowych w formie papierowej 20,00 zł 
d) kopie wyciągów bankowych w formie elektronicznej: 
 za każdy wyciąg od 1 do 25 sztuk 20,00 zł 
 za każdy kolejny wyciąg powyżej 25 do 100 sztuk 10,00 zł 
 za każdy kolejny wyciąg powyżej 100 do 250 sztuk 5,00 zł 
 wyciągi w liczbie powyżej 250 sztuk 2.000,00 zł 
 (za wszystkie wyciągi, niezależnie od ich liczby) 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za kopię każdego pojedynczego wyciągu (za wyjątkiem opłaty za 
kopie wyciągów bankowych w formie elektronicznej powyżej 250 sztuk) i pobieramy 
zbiorczo raz w miesiącu w ramach „okresowego rozliczenia”. 
Bank dostarcza kopie wyciągów bankowych w jednej, wybranej przez Klienta 
formie, z której Klient korzysta. 

e) wyciąg bankowy w formacie JPK 50,00 zł 
 (udostępniany w mBank CompanyNet) 

UWAGA 
Opłatę naliczamy za każdy pojedynczy wyciąg (plik XML zawierający maksymalnie 
do 15 000 transakcji) i pobieramy zbiorczo raz w miesiącu w ramach „okresowego 
rozliczenia”.  
Wyciąg bankowy w formacie JPK Bank opracowuje na podstawie danych zawartych 
w wyciągach bankowych (wskazanych w pkt a lub b). Daje on podstawę, aby Klient 
przygotował wyciąg bankowy – JPK_WB zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 193a). 

21. Przekaz pocztowy z potwierdzeniem odbioru realizowany 2,50 zł 
przy pomocy systemu bankowości elektronicznej 

21. Przekaz pocztowy z potwierdzeniem odbioru realizowany 3,50 zł 
przy pomocy systemu bankowości elektronicznej 

40. Utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz 
pomocniczych Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie 

40. Prowizja za utrzymywanie salda 
Prowizja za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto 



(odpowiednio w EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF) 
w ramach tej samej umowy rachunku bankowego - od kwoty łącznego salda 
rachunków pomniejszonej odpowiednio o 250 tys. EUR albo 250 tys. CHF albo 
250 tys. CZK albo 250 tys. DKK albo 250 tys. SEK albo 250 tys. NOK albo 250 
tys. HUF: 
a) prowadzonych w EUR 
[(kwota salda rachunków w EUR – 250 tys. EUR) / 360] * (│EONIA│+ 0,1 %)  min. 1,00 EUR 

b) prowadzonych w CHF 
[(kwota salda rachunków w CHF – 250 tys. CHF) / 360] * (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %) min. 1,00 

CHF 

c) prowadzonych w CZK 
[(kwota salda rachunków w CZK – 250 tys. CZK) / 360] * (│CZK 2W Repo Rate- 3,5 %│) min. 

1,00 CZK 

d) prowadzonych w DKK 
[(kwota salda rachunków w DKK – 250 tys. DKK) / 360] * (│DKK Denmarks Nationalbank CD 

rate│+ 0,25 %) min. 1,00 DKK 

e) prowadzonych w SEK 
[(kwota salda rachunków w SEK – 250 tys. SEK) / 360] * (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %) min. 

1,00 SEK 

f) prowadzonych w NOK 
[(kwota salda rachunków w NOK – 250 tys. NOK) / 360] * (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %) 

 min. 1,00 NOK 

g) prowadzonych w HUF 
[(kwota salda rachunków w HUF – 250 tys. HUF) / 360] * (|BUBOR ON – 0,5 %|) min. 1,00 HUF 

UWAGA 
Bank zastrzega sobie prawo obliczenia i pobrania prowizji (obliczenie i pobranie 
prowizji nie jest obowiązkiem Banku). Jeśli Bank skorzysta z tego prawa: 
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu w 

ramach „okresowego rozliczenia” – obliczenie prowizji następuje z zastosowaniem 
odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej z poprzedniego dnia 
roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 
Norway Sight Deposit Rate, albo 

BUBOR ON, 
od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych 
Klienta z dodatnim saldem prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w 
EUR albo CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), pomniejszonej 
odpowiednio o 250 tys. EUR albo o 250 tys. CHF albo o 250 tys. CZK albo o 250 
tys. DKK albo o 250 tys. SEK albo o 250 tys. NOK albo o 250 tys. HUF – jeśli 
łączne saldo przewyższa kwotę odpowiednio 250 tys. EUR albo 250 tys. CHF albo 
250 tys. CZK albo 250 tys. DKK albo 250 tys. SEK albo 250 tys. NOK albo 250 
tys. HUF, 

2/ prowizję naliczamy w walucie rachunków, tj. odpowiednio w EUR albo CHF albo 
CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF. 

Prowizji nie obliczamy i nie pobieramy: 

Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD) oraz Auto 
Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ). 
Prowizję obliczamy od kwoty łącznego salda na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych, ARD oraz ALJ Klienta z dodatnim saldem, 
prowadzonych w tej samej walucie, gdy saldo to przekroczy próg wskazany w 
tabeli niżej: 

Waluta 
rachunku, 

ARD 

oraz  ALJ 

Próg łącznego 

salda, 

w przypadku 
przekroczenia 

którego 

pobierana jest 

prowizja od 
całości salda 

Wysokość prowizji od łącznego salda 

EUR 100 tys.  (│EONIA│+ 0,1 %) /360 

CHF  100 tys.  (│LIBOR CHF S/N| + 0,06 %)/360 

USD 100 tys.  (| LIBOR USD ON| + 0,1%)//360 

CZK 1 mln  (│CZK 2W Repo Rate| + 1%)/360 

DKK 1 mln  (│DKK Denmarks Nationalbank CD rate│+ 0,25 %)/360 

SEK 1 mln  (│Sweden Repo Rate │+ 0,5 %)/360 

NOK 1 mln  (│Norway Sight Deposit Rate│+ 0,5 %)/360 

HUF 1 mln  (|BUBOR ON – 0,5 %|)/360 

UWAGA: 
1/ prowizję obliczamy za każdy dzień kalendarzowy i pobieramy raz w miesiącu 

w ramach „okresowego rozliczenia”. Obliczamy prowizję z zastosowaniem 
odpowiedniej niżej wymienionej stopy procentowej z poprzedniego dnia 
roboczego: 
EONIA, albo 
LIBOR CHF S/N, albo 
LIBOR USD ON, albo 
CZK 2W Repo Rate, albo 
DKK Denmarks Nationalbank CD rate, albo 
Sweden Repo Rate, albo 

Norway Sight Deposit Rate, albo 
BUBOR ON, 

2/ prowizję obliczamy w walucie rachunków, ARD oraz ALJ, tj. odpowiednio w EUR 
albo CHF albo USD albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF, 

3/ znak „|…|” oznacza wartość bezwzględną np. |EONIA| to wartość bezwzględna 
z EONIA. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, LIBOR USD ON, CZK 2W 
Repo Rate, DKK Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight 
Deposit Rate oraz BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez 
Thomson Reuters oraz Bloomberg. 



1/ jeśli łączne saldo na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych Klienta 
z dodatnim saldem, prowadzonych w tej samej walucie (odpowiednio w EUR albo 
CHF albo CZK albo DKK albo SEK albo NOK albo HUF), nie przewyższa kwoty 
odpowiednio 250 tys. EUR albo 250 tys. CHF albo 250 tys. CZK albo 250 tys. DKK 
albo 250 tys. SEK albo 250 tys. NOK albo 250 tys. HUF, 

2/ dla walut EUR albo CHF albo DKK albo SEK albo NOK – jeśli w poprzednim dniu 
roboczym wystąpiła zerowa albo dodatnia wartość stopy procentowej EONIA albo 
LIBOR CHF S/N albo DKK Denmarks Nationalbank CD rate albo Sweden Repo Rate 
albo Norway Sight Deposit Rate. 

Notowania stóp procentowych EONIA, LIBOR CHF S/N, CZK 2W Repo Rate, DKK 
Denmarks Nationalbank CD rate, Sweden Repo Rate, Norway Sight Deposit Rate oraz 
BUBOR ON dostępne są w serwisach prowadzonych przez Thomson Reuters oraz 
Bloomberg.  

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 zastrzega sobie prawo obliczenia prowizji na koniec 31 grudnia każdego roku 
kalendarzowego i pobrania prowizji w terminie 30 dni od tej daty (obliczenie i pobranie 
prowizji nie jest obowiązkiem Banku). 
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 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. 

 

C. Systemy bankowości elektronicznej 
2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 

 

9. Wydanie Tokena Sprzętowego  200,00 zł 9. Wydanie Tokena Sprzętowego  300,00 zł 



10. Wydanie Mobilnego Tokena Sprzętowego 200,00 zł 10. Wydanie Mobilnego Tokena Sprzętowego 300,00 zł 

 11. Korzystanie z Tokena Sprzętowego 5,99 zł 
 lub Mobilnego Tokena Sprzętowego3 (miesięcznie za każdy aktywny token) 
3obowiązuje od 01.11.2020 r. 

 

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 
1. Karta płatnicza Visa Business debetowa payWave 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  40,00 zł 
6. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku – usługa  2,50 zł 
 dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 
7. Wysyłka karty lub kodu PIN na adres oddziału 
 bądź adres korespondencyjny użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 zł 

5. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny 
 użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 zł 

6. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku – usługa  2,50 zł 
 dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 

9. Wypłata gotówki przy użyciu karty 
a) w bankomatach sieci: 

– Planet Cash 3,00 zł 
– Euronet na terenie Polski 3,00 zł 
– Santander Bank Polska S.A. 3,00 zł 

b) w innych bankomatach i kasach banków w kraju 3%, min. 7,00 zł 
c) w bankomatach i kasach banków za granicą 4%, min. 10,00 zł 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty 
a) w bankomatach sieci: 

– Planet Cash 3,00 zł 
– Euronet na terenie Polski 3,00 zł 
– Santander Bank Polska S.A. 3,00 zł 

b) w innych bankomatach i kasach banków w kraju 3%, min. 7,00 zł 
c) w bankomatach i kasach banków za granicą 3%, min. 7,00 zł 

13. Zmiana limitu/ów: 
a)  autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
b)  autoryzacyjnych w formie papierowej  20,00 zł 

12. Zmiana limitu/ów: 
a)  autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 
b)  autoryzacyjnych w formie papierowej  30,00 zł 

 

 2. Karta płatnicza Mastercard debetowa w EUR5 

 

 1. Wydanie karty 20,00 EUR 
2. Miesięczne użytkowanie karty 2,00 EUR 
3. Wydanie duplikatu karty  10,00 EUR 
4. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny 
 użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 12,00 EUR 

5. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku 1,00 EUR 
 – usługa dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 
6. Wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej 
 (usługa Mastercard CashBack)6 0,50 EUR 
7. Wypłata gotówki przy użyciu karty 

a) w kraju  3%, min. 1,50 EUR 
c) za granicą 3%, min. 1,50 EUR 

8. Uzyskanie i wydanie kopii dokumentu operacji dokonanej: 
a)  w kraju  5,00 EUR 
b)  za granicą  12,00 EUR 

9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
10. Zmiana limitu/ów autoryzacyjnych w formie elektronicznej  bez opłat 



1 prowizje i opłaty z tytułu wydania i użytkowania karty obowiązują od momentu udostępnienia tej karty przez 

Bank 
1  szczegóły dotyczące usługi dostępne są w ramach portalu internetowego Grupy mBanku, pod adresem 

www.mbank.pl 
 

2. Karta płatnicza Visa Business Świat 3. Karta płatnicza Visa Business Świat 

 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  200,00 zł 
5. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku 2,50 zł 
 – usługa dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 
6. Wysyłka karty lub kodu PIN na adres oddziału 
 bądź adres korespondencyjny użytkownika karty: 

a) listem zwykłym  bez opłat 
b) kurierem  50,00 zł 

4. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny 
 użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 zł 

5. Sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku – usługa  2,50 zł 
 dostępna w bankomatach oferujących usługę sprawdzania salda 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty 
a) w bankomatach sieci: 

– Planet Cash 3,00 zł 
– Euronet na terenie Polski 3,00 zł 
– Santander Bank Polska S.A. 3,00 zł 

b) w innych bankomatach i kasach banków w kraju 3%, min. 7,00 zł 
c) w bankomatach i kasach banków za granicą 4%, min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty 
a) w bankomatach sieci: 

– Planet Cash 3,00 zł 
– Euronet na terenie Polski 3,00 zł 
– Santander Bank Polska S.A. 3,00 zł 

b) w innych bankomatach i kasach banków w kraju 3%, min. 7,00 zł 
c) w bankomatach i kasach banków za granicą 3%, min. 7,00 zł 

 

3. Karta płatnicza Visa Business payWave 4. Karta płatnicza Visa Business payWave 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 150,00 zł 
6. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2, 4 oraz 5) plus koszty przesyłki 
7. Wysyłka karty lub kodu PIN: 

a) listem zwykłym na adres korespondencyjny użytkownika karty bez opłat 
b) kurierem na adres oddziału  bądź adres korespondencyjny 50,00 zł 
 użytkownika karty 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 
6. Wysyłka nowej karty lub kodu PIN na adres korespondencyjny 
 użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 zł 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 4%, min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 3%, min. 7,00 zł 

 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 20,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 20,00 zł 
  (za okres rozliczeniowy) 
d) jednorazowe zamówienie zestawienia operacji archiwalnych 20,00 zł 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych) (za okres rozliczeniowy) 
e) jednorazowe zamówienie niestandardowego zestawienia 200,00 zł 
 operacji archiwalnych8 (za okres rozliczeniowy) 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych)  

8 niestandardowe zestawienie operacji archiwalnych oznacza zestawienie, przygotowane zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami Klienta 

18. Zmiana limitu/ów: 18. Zmiana limitu/ów: 



a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

19. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 30,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 30,00 zł 

 

4. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass 5. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 150,00 zł 
6. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2, 4 oraz 5) plus koszty przesyłki 
7. Wysyłka karty lub kodu PIN: 

a) listem zwykłym na adres korespondencyjny użytkownika karty bez opłat 
b) kurierem na adres oddziału bądź adres korespondencyjny użytkownika karty
 50,00 zł 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 
6. Wysyłka nowej karty na adres korespondencyjny użytkownika karty: 

a) listem zwykłym bez opłat 
b) kurierem 50,00 z 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji: 
 a) w kraju  3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 4%, min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 3%, min. 7,00 zł 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 20,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 20,00 zł 

  (za okres rozliczeniowy) 
d) jednorazowe zamówienie zestawienia operacji archiwalnych 20,00 zł 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych) (za okres rozliczeniowy) 
e) jednorazowe zamówienie niestandardowego zestawienia 200,00 zł 
 operacji archiwalnych10 (za okres rozliczeniowy) 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych)  

10 niestandardowe zestawienie operacji archiwalnych oznacza zestawienie, przygotowane zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami Klienta 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

19. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

17. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 30,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 30,00 zł 

 

5. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 6. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej bez opłat 
6. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2, 4 oraz 5) plus koszty przesyłki 
7. Wysyłka karty kurierem na adres: 

a) korespondencyjny użytkownika karty bez opłat 
b) oddziału 50,00 zł 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 
6. Wysyłka nowej karty kurierem na adres korespondencyjny  bez opłat 
 użytkownika karty 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 



 b) za granicą 4%, min. 10,00 zł  b) za granicą 3%, min. 7,00 zł 

 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł 

(za okres rozliczeniowy) 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 20,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 20,00 zł 
  (za okres rozliczeniowy) 

d) jednorazowe zamówienie zestawienia operacji archiwalnych 20,00 zł 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych) (za okres rozliczeniowy) 
e) jednorazowe zamówienie niestandardowego zestawienia 200,00 zł 
 operacji archiwalnych10 (za okres rozliczeniowy) 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych)  

10 niestandardowe zestawienie operacji archiwalnych oznacza zestawienie, przygotowane zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami Klienta 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

19. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 30,00 zł 
c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 30,00 zł 

 

6. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass 7. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej bez opłat 
6. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2, 4 oraz 5) plus koszty przesyłki 
7. Wysyłka karty kurierem na adres: 

a) korespondencyjny użytkownika karty bez opłat 
b) oddziału 50,00 zł 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 
6. Wysyłka nowej karty kurierem na adres korespondencyjny  bez opłat 
 użytkownika karty 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji: 

 a) w kraju  3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 4%, min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  

 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 3%, min. 7,00 zł 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł (za okres rozliczeniowy) 

15. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 20,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 20,00 zł (za okres rozliczeniowy) 
d) jednorazowe zamówienie zestawienia operacji archiwalnych 20,00 zł 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych) (za okres rozliczeniowy) 
e) jednorazowe zamówienie niestandardowego zestawienia 200,00 zł 
 operacji archiwalnych15 (za okres rozliczeniowy) 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych)  

15 niestandardowe zestawienie operacji archiwalnych oznacza zestawienie, przygotowane zgodnie z 
indywidualnymi wymaganiami Klienta 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 

17. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 30,00 zł 



c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

19. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 30,00 zł 

 

7. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 8. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 

 

5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej bez opłat 
6. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2, 4 oraz 5) plus koszty przesyłki 
7. Wysyłka karty kurierem na adres: 

a) korespondencyjny użytkownika karty bez opłat 
b) oddziału 50,00 zł 

5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 500,00 zł 
 (opłata dodatkowa do pkt 2 oraz 4) plus koszty przesyłki 
6. Wysyłka nowej karty kurierem na adres korespondencyjny  bez opłat 
 użytkownika karty 

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 4%, min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
 a) w kraju 3%, min. 7,00 zł 
 b) za granicą 3%, min. 7,00 zł 

 11. Uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie  20,00 zł 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 4,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 10,00 zł (za okres rozliczeniowy) 

16. Zestawienia operacji: 
a)  zestawienie operacji w formie elektronicznej bez opłat 
b)  zestawienie operacji w formie papierowej 20,00 zł 
dodatkowo, na życzenie Klienta: 
c)  kopia zestawienia operacji 20,00 zł (za okres rozliczeniowy)  
d) jednorazowe zamówienie zestawienia operacji archiwalnych 20,00 zł 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych) (za okres rozliczeniowy) 
e) jednorazowe zamówienie niestandardowego zestawienia 200,00 zł 
 operacji archiwalnych17 (za okres rozliczeniowy) 
 (dotyczy operacji sprzed roku i starszych)  

17 niestandardowe zestawienie operacji archiwalnych oznacza zestawienie, przygotowane zgodnie z 
indywidualnymi wymaganiami Klienta 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 20,00 zł 

c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 20,00 zł 

19. Zmiana sposobu rozliczania karty 50,00 zł (za każdą kartę) 

18. Zmiana limitu/ów: 
a) miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat 
b) miesięcznego w formie papierowej 30,00 zł 

c) autoryzacyjnych w formie elektronicznej bez opłat 
d) autoryzacyjnych w formie papierowej 30,00 zł 

 

8. Przedpłacona Karta płatnicza Visa Business Prepaid 9. Przedpłacona Karta płatnicza Visa Business Prepaid 

 

2. Miesięczne użytkowanie karty negocjowana 2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  30,00 zł  

8. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
a) we wszystkich bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) we wszystkich bankomatach za granicą 4%, min. 10,00 zł 
c) we wszystkich kasach banków w kraju i za granicą 4%, min. 10,00 zł 

 obsługujących wypłaty kartą 

7. Wypłata gotówki przy użyciu karty – od wartości operacji:  
a) we wszystkich bankomatach w kraju 5,00 zł 
b) we wszystkich bankomatach za granicą 3%, min. 7,00 zł 
c) we wszystkich kasach banków w kraju i za granicą 3%, min. 7,00 zł 
 obsługujących wypłaty kartą 

16. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 300,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 

15. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 400,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 

 



9. Przedpłacona Karta płatnicza Visa Profit Prepaid 10. Przedpłacona Karta płatnicza Visa Profit Prepaid 

 

2. Miesięczne użytkowanie karty negocjowana 2. Miesięczne użytkowanie karty 5,00 zł 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  15,00 zł  

14. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 300,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 

13. Udostępnienie możliwości zamawiania kart z indywidualnym 400,00 zł 
 wzorem awersu karty przygotowanym przez Klienta (Picture Card) 

 

10. Karta przedpłacona MasterCard eMoney (Instrument Pieniądza 
Elektronicznego) 
1. Wykup Pieniądza Elektronicznego  14,90 zł 
11. Karta przedpłacona MasterCard eMoney PayPass (Instrument Pieniądza 
Elektronicznego) 
1. Wykup Pieniądza Elektronicznego  14,90 zł 
12. Karta przedpłacona Visa eMoney (Instrument Pieniądza 
Elektronicznego) 
1. Wykup Pieniądza Elektronicznego  14,90 zł 
13. Karta przedpłacona Visa eMoney payWave (Instrument Pieniądza 
Elektronicznego) 
1. Wykup Pieniądza Elektronicznego  14,90 zł 
14. Karta przedpłacona Visa eMoney w walutach EUR/USD/GBP 
(Instrument Pieniądza Elektronicznego) 
1. Wykup Pieniądza Elektronicznego  14,90 zł 
 plus koszty przewalutowania 

 

 

UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 1, 8, 12 oraz 13 
Dla transakcji dokonywanych kartami, dla których walutą rozliczeniową karty jest 
złoty, pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie 
innej niż złoty w wysokości do 5,9% od wartości transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 2 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej nie pobieramy prowizji za 
przewalutowanie transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 3, 5 oraz 7 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej innej niż euro, do kwoty transakcji 
doliczamy prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2,5%. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 14 
Dla transakcji dokonywanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa Karty, do 
wartości transakcji doliczamy prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 
3%. 

UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 1 i 9 
Dla transakcji dokonywanych kartami, dla których walutą rozliczeniową karty jest 
złoty, pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie 
innej niż złoty w wysokości do 5,9% od wartości transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 2 
Dla transakcji dokonywanych kartami, dla których walutą rozliczeniową karty jest 
euro, pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie 
innej niż euro w wysokości do 5,9% od wartości transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 3, 5 oraz 7 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej nie pobieramy prowizji za 
przewalutowanie transakcji. 
UWAGA do rozdziału I.D. podrozdział 4, 6 oraz 8 
Dla transakcji dokonywanych w walucie obcej, do kwoty transakcji doliczamy 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2,5%. Jeśli uruchomiliśmy 
usługę wielowalutowości dla walut wskazanych dla karty, nie będziemy pobierać 
dodatkowej prowizji za przewalutowanie. 

 

E. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 18 / 19 E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 21/22 
 
18 Pakiet dla Małych i Średnich przedsiębiorstw oferujemy wyłącznie Klientom – rezydentom 
19 Pakiety rozwój, równowaga i świat oferujemy Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 30 
września 2019 r. Pakiet eCommerce oferujemy Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 

momentu wprowadzenia tego Pakietu do oferty Banku 

21 Pakiet dla Małych i Średnich przedsiębiorstw oferujemy wyłącznie Klientom – rezydentom 
22 Pakiety rozwój, równowaga i świat oferujemy Klientom, którzy zawarli umowę rachunku bankowego od 30 
września 2019 r. Pakiet eCommerce oferujemy wyłącznie Klientom, którzy w ramach prowadzonej działalności 

realizują sprzedaż przez Internet oraz zawarli umowę rachunku bankowego od momentu wprowadzenia tego 

Pakietu do oferty Banku 



 

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 
 

 7. Złożenie nowej lub zmiana Karty Wzorów podpisów 50,00 zł 
do umowy rachunku bankowego 

11.  Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 z pojedynczego rachunku za pośrednictwem (miesięcznie) 
systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT 

12. Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 z pojedynczego rachunku za pośrednictwem (miesięcznie) 
systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT26 

13. Gotowość przekazywania wyciągu SWIFT MT940/ MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 (ze wszystkich rachunków) za pośrednictwem (miesięcznie) 
systemów bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

14. Odtworzenie archiwalnych wyciągów SWIFT MT940/MT941/ 200,00 zł 
MT942/MT950 dostarczanych za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

15. Zmiany w parametryzacji wyciągów SWIFT MT940/MT941/ 50,00 zł 
MT942/MT950 dostarczanych za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem SWIFT27 

16. Uruchomienie lub wstrzymanie przekazywania wyciągów MT940/MT942 
dostarczanych za pośrednictwem systemu mBank CompanyNet 
a) przez administratora Klienta27 bez opłat 
b) na podstawie dyspozycji Klienta przez pracownika Banku28 50,00 zł 

26 obowiązuje do 30.11.2020 r. 
27 obowiązuje od 01.12.2020 r. 
28 obowiązuje od udostępnienia funkcjonalności zarządzania przez administratora klienta 

włączeniem/wyłączeniem MT940/MT942 w systemie mBank CompanyNet 
19. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic kasowych we 

wpłacie zamkniętej i przekazanie go Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 
 a) z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej bez opłat 
 b) w formie papierowej 20,00 zł 

24. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic kasowych we 
wpłacie zamkniętej i przekazanie go Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 a) z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 10,00 zł 
 b) w formie papierowej 30,00 zł 

 

Rozdział III. Kredyty 
 

5. Wcześniejsza spłata kredytu – od kwoty kredytu min 2,5% 
UWAGA 
Prowizję naliczamy dla kredytów nieodnawialnych od kwoty kredytu spłacanej przed 
terminem, wskazanym w harmonogramie spłat w umowie. 
6. Wcześniejsze rozwiązanie umowy – od kwoty kredytu min 2,5% 

5. Wcześniejsza spłata kredytu – od kwoty kredytu 2,5% 
UWAGA 
Prowizję naliczamy dla kredytów nieodnawialnych od kwoty kredytu spłacanej 
przed terminem, wskazanym w harmonogramie spłat w umowie. 
6. Wcześniejsze rozwiązanie umowy – od kwoty kredytu 2,5% 

 

Pozycje usunięte Pozycje nowe lub zmienione 


