
Zmiany w Taryfie (od 11 grudnia 2018 r.) 

Brzmienie pozycji Taryfy  w wersji obecnie obowiązującej 
(do 10 grudnia 2018) 

Brzmienie pozycji Taryfy w wersji obowiązującej 
od 11 grudnia 2018 

Rozdział I 
A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

 
7. Wpłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 

Rodzaj wpłaty W oddziale 
Banku 

W sortowni/wrzutni 

Wpłata gotówkowa otwarta w walucie PLN na 
własny rachunek– od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa otwarta (banknoty) w walucie 
rachunku (innej niż PLN) na własny rachunek– od 
kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa otwarta (bilon) w walucie 
rachunku (innej niż PLN) na własny rachunek– od 
kwoty wpłaty 

50% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa zamknięta w walucie PLN na 
własny rachunek – od kwoty wpłaty 

0,5% 
min. 30,00 zł 

0,25% 
min. 15,00 zł 

 
 

7. Wpłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 

Rodzaj wpłaty W oddziale 
Banku 

W sortowni/wrzutni 

Wpłata gotówkowa otwarta w walucie PLN na 
własny rachunek – od kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa otwarta (banknoty) w walucie 
rachunku (innej niż PLN) na własny rachunek– od 
kwoty wpłaty 

1% 
min. 30,00 zł 

nie dotyczy 

Wpłata gotówkowa zamknięta 
w walucie PLN na własny 
rachunek – od kwoty wpłaty 

0,5% 
min. 30,00 zł 

0,25% 
min. 15,00 zł 

 

 
10. Wypłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 

UWAGA 

Warunki realizacji wypłaty gotówkowej wymagającej zamówienia: 

1/ dla walut PLN, EUR, USD w kwocie mniejszej lub równej 20 000 PLN lub 

równowartości tej kwoty w walutach EUR i USD – Klient dostarcza standardowo 

zamówienie do godziny 11.30 na jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty 

(dotyczy tylko wypłaty zamkniętej), 

2/ dla walut PLN, EUR, USD dla kwoty powyżej 20 000 PLN lub równowartości tej 

kwoty w walutach EUR i USD – Klient dostarcza standardowo zamówienie do 

godziny 10.00 na jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty (dotyczy 

wypłaty otwartej i zamkniętej), 

3/ dla pozostałych walut niezależnie od kwoty – Klient dostarcza standardowo 

zamówienie do godziny 10.00 na dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty 

(dotyczy wypłaty otwartej i zamkniętej). 

10. Wypłaty gotówkowe w oddziale Banku, sortowni oraz wrzutni 
 
UWAGA 
Warunki realizacji wypłaty gotówkowej otwartej i zamkniętej wymagającej 
zamówienia: 
1/ dla walut PLN, EUR, USD dla kwoty powyżej 20 000 PLN / 500 EUR / 500 USD 

Klient dostarcza standardowo zamówienie do godziny 10.00 na jeden dzień 
roboczy przed dokonaniem wypłaty, 

2/ dla pozostałych walut niezależnie od kwoty – Klient dostarcza standardowo 
zamówienie do godziny 10.00 na dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 

 

  



B. Płatności zagraniczne 

 
4.  Przelew za granicę w walucie obcej lub przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w walucie obcej 

Tryb 
realizacji 
zlecenia: 

Data waluty 
dla banku 

beneficjenta 
Realizacja: 

Od kwoty 
przelewu: 

STANDARD D+2 

dyspozycji płatniczej 
niepodlegającej Ustawie z dnia 

19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych 

0,4%, min. 
20,00 zł,  

maks. 200,00 
zł 

PILNY D+1 

dyspozycji płatniczej w walucie BGN, 
CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, 
HRK, HUF, NOK, RON, RUB, SEK i 

USD 

0,45%, min. 
30,00 zł,  

maks. 300,00 
zł 

EKSPRES D 
dyspozycji płatniczej w walucie EUR, 

GBP i USD 
0,5%, min. 

40,00 zł 

gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank 

4.  Przelew za granicę w walucie obcej lub przelew na rachunek w innym banku 
krajowym w walucie obcej 

Tryb 
realizacji 
zlecenia: 

Data waluty 
dla banku 

beneficjenta
: 

Realizacja: 
Od kwoty 
przelewu: 

STANDARD D+2 

dyspozycji płatniczej 
niepodlegającej Ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych 

0,4%, min. 
20,00 zł,  

maks. 200,00 
zł 

PILNY D+1 

dyspozycji płatniczej w 
walucie BGN, CAD, CHF, 
CZK, DKK, EUR, GBP, ILS 
(ILS od 17 grudnia 2018), 

HRK, HUF, NOK, 
RON, RUB, SEK, TRY (TRY 
od 17 grudnia 2018) i USD 

0,45%, min. 
30,00 zł,  

maks. 300,00 
zł 

EKSPRES D 
dyspozycji płatniczej w 
walucie EUR, GBP i USD 

0,5%, min. 
40,00 zł 

gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank 
 

 
5. Przelew za granicę w walucie AUD, CNY, ILS, JPY, PLN i TRY 0,4%, 

lub przelew na rachunek w innym banku krajowym  min. 20,00 zł, 
w walucie AUD, CNY, ILS, JPY i TRY - od kwoty przelewu maks. 200,00 zł 

5. Przelew za granicę w walucie AUD, CNY, ILS 0,4%, 
(ILS do 14 grudnia 2018), JPY, PLN i TRY  min. 20,00 zł, 
(TRY do 14 grudnia 2018) lub przelew na  maks. 200,00 zł 
rachunek w innym banku krajowym w walucie AUD, CNY, ILS (ILS do 14 
grudnia 2018), JPY i TRY (TRY do 14 grudnia 2018) - od kwoty przelewu 

 
7.  Odwołanie Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
  plus koszty innego banku 
UWAGA 
Złożenie Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu SEPA poprzez system bankowości 
elektronicznej możliwe jest w ciągu 10 dni roboczych od daty realizacji przelewu i 
jedynie z następujących powodów: 
– duplikatu przelewu, 
– błędu technicznego, 
– nieuczciwego działania. 

7.  Odwołanie Polecenia Przelewu SEPA 20,00 zł 
  plus koszty innego banku 
UWAGA 
Złożenie Zlecenia Odwołania Polecenia Przelewu SEPA poprzez system bankowości 
elektronicznej możliwe jest w ciągu 13 miesięcy od daty realizacji przelewu i jedynie 
z następujących powodów: 
– nieprawidłowego rachunku beneficjenta, 
– błędnej kwoty płatności, 
– prośby zleceniodawcy. 

 

  



C. Systemy bankowości elektronicznej 

 
2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 
5. Miesięczna opłata za użytkowników systemu: 
 a) do dwóch włącznie bez opłat 
 b) powyżej dwóch 10,00 zł (za użytkownika) 
UWAGA 
Opłata będzie pobierana od 1 grudnia 2018 r. 

2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej 
5. Miesięczna opłata za użytkowników systemu: 
 a) do dwóch włącznie bez opłat 
 b) powyżej dwóch 10,00 zł (za użytkownika) 
UWAGA 
Opłata będzie pobierana od 1 marca 2019 r. 

 
4. Usługa mBank CompanyConnect w wersji Classic oraz Developer 
1.  Udostępnienie usługi mBank CompanyConnect 2.000,00 zł 
w wersji Classic i Developer 
2.  Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 200,00 zł 
w wersji Classic i Developer 

4. Usługa mBank CompanyConnect 
1.  Udostępnienie usługi mBank CompanyConnect 2.000,00 zł 
w wersji Classic i Developer 
2.  Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 200,00 zł 

 
D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych 

 
4. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 
14. Wizyta w salonie lotniskowym w ramach 27,00 USD (od osoby) 
 uczestnictwa w programie Priority Pass 

4. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave 
14. Wizyta w salonie lotniskowym w ramach 32,00 USD (od osoby) 
 uczestnictwa w programie Priority Pass 

 
6. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 
14. Wizyta w salonie lotniskowym w ramach 27,00 USD (od osoby) 
 uczestnictwa w programie Priority Pass 

6. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave 
14. Wizyta w salonie lotniskowym w ramach 32,00 USD (od osoby) 
 uczestnictwa w programie Priority Pass 

 
E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 
5. Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 100,00 zł 

 w wersji Classic i Developer (miesięcznie) 
5. Korzystanie z usługi mBank CompanyConnect 100,00 zł 

  (miesięcznie) 

 

  



F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków 

 
4. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku lub 
o wysokości środków na rachunku 
a) dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości 30,00 zł 
elektronicznej 
b) dyspozycja złożona w sposób inny niż 100,00 zł 
z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 

4. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiadania rachunku lub 
o wysokości środków na rachunku 

a) dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
i przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 
- poprzez system bankowości elektronicznej 30,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 100,00 zł 

b) dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu 
bankowości elektronicznej 

 i przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 
- poprzez system bankowości elektronicznej 100,00 zł 
- pocztą lub w placówce Banku 150,00 zł 

 
20. Wystawienie dokumentu potwierdzającego 15,00 zł 
wystąpienie różnic kasowych we wpłacie zamkniętej 

20. 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 

 
VIII.  Inkaso dokumentowe 

 
13. Niestandardowe czynności wykonywane w ramach inkasa: 

–  wysłanie dokumentów na adres inny niż adres 100,00 zł 
płatnika inkasa 
–  przyjęcie do realizacji w dniu bieżącym zlecenia,  100,00 zł 
dotyczącego inkasa złożonego po godz. 12.00 nie później niż 
do godz. 14.00 (prowizja pobierana jest niezależnie od prowizji 
i opłat, wskazanych w pkt 1-10) 

13. Niestandardowe czynności wykonywane w ramach inkasa: 
–  wysłanie dokumentów na adres inny niż adres płatnika inkasa 100,00 zł 
–  przyjęcie do realizacji w dniu bieżącym zlecenia 100,00 zł 
dotyczącego inkasa złożonego po godz. 13.00, nie później niż 
do godz. 14.00 (prowizja pobierana jest niezależnie od prowizji 
i opłat, wskazanych w pkt 1-10) 

 

  



X Zlecenia różne 

 
3. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii lub informacji o Kliencie: 

a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 200,00 zł 
dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 

b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku),  300,00 zł 
dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości 
elektronicznej 

c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), 300,00 zł 
 dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, 400,00 zł 
 dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości 

elektronicznej 

3. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii lub informacji o Kliencie: 
a) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona z wykorzystaniem systemu bankowości 
elektronicznej i przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - poprzez system bankowości elektronicznej 200,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 300,00 zł 
b) standardowej (wystawionej na standardowym formularzu Banku), 

dyspozycja złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu 
bankowości elektronicznej i przekazana Klientowi zgodnie z jego 
wskazaniem: 

 - poprzez system bankowości elektronicznej 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
c) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej), dyspozycja 

złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej i 
przekazana Klientowi zgodnie z jego wskazaniem: 

 - poprzez system bankowości elektronicznej 300,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 400,00 zł 
d) niestandardowej (w tym, na temat zdolności kredytowej, dyspozycja 

złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem 
 systemu bankowości elektronicznej i przekazana Klientowi zgodnie z jego 

wskazaniem: 
 - poprzez system bankowości elektronicznej 400,00 zł 
 - pocztą lub w placówce Banku 500,00 zł 

 
4. Sporządzenie opinii audytorskiej: 

a) zawierającej wyłącznie informacje o rachunkach 400,00 zł 
bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych) 
b) zawierającej informacje o rachunkach bankowych 600,00 zł 
(w tym lokatach terminowych) i innych produktach Klienta 

4. Sporządzenie opinii audytorskiej: 
a) zawierającej wyłącznie informacje o rachunkach 400,00 zł 
bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych), dyspozycja złożona 
z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
b) zawierającej wyłącznie informacje o rachunkach 500,00 zł 
bankowych Klienta (w tym lokatach terminowych), dyspozycja złożona 
w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
c) zawierającej informacje o rachunkach bankowych 600,00 zł 
(w tym lokatach terminowych) i innych produktach Klienta, dyspozycja 
złożona z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej 
d) zawierającej informacje o rachunkach bankowych 700,00 zł 
(w tym lokatach terminowych) i innych produktach Klienta, dyspozycja 
złożona w sposób inny niż z wykorzystaniem systemu bankowości 
elektronicznej 

 

 


