Taryfa prowizji i opłat bankowych
w mBanku w Polsce dla firm
(obowiązuje od 21.10.2013 r.)
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I. Rachunki bieżące
1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich
a) mBIZNES konto
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Internet, AST1

1. Otwarcie
2. Prowadzenie (opłata miesięczna)

Konsultant mLinii/
Ekspert online
0,00 zł

Placówka MultiBanku

0,00 zł

3. Przelewy krajowe
a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na dowolny rachunek bieżący
mBIZNES w mBanku

0,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na pozostałe rachunki w mBanku2

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

c) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym Banku3

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

d) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bieżący mBIZNES w
mBanku

0,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

f) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w innym Banku

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

g) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

h) dokonanie przelewu ekspresowego na dowolny rachunek w innym Banku

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

i) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu ekspresowego na
dowolny rachunek w innym Banku3

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

j) dokonanie przelewu do ZUS

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

k) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

m) dokonanie przelewu SORBNET na dowolny rachunek w innym Banku

35,00 zł

37,00 zł

37,00 zł

n) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu SORBNET na
dowolny rachunek w innym Banku3

35,00 zł

37,00 zł

37,00 zł

e) dokonanie przelewu jednorazowego na pozostałe rachunki w mBanku

2
3

3

l) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego
3

4. Przelewy walutowe
a) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT
4

b) dokonanie przelewu SEPA

c) dokonanie przelewu walutowego do innych Banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 zł
5,00 zł
0,25% kwoty przelewu min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

3

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny

0,00 zł

e) przyjęcie przelewu z zagranicy

0,00 zł

f) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł

g) zwrot przez klienta kosztów pobranych przez inny Bank z tytułu podania błędnych
danych
h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec
zleceniodawców krajowych5

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank
5,00 zł

5. Polecenie zapłaty
a) utworzenie polecenia zapłaty

0,00 zł

b) aktualizacja polecenia zapłaty

0,00 zł

c) przelew w ramach polecenia zapłaty

0,00 zł

d) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty

0,00 zł

e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

1,00 zł

f) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

0,50 zł

6. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej

0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej

5,00 zł

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu

0,00 zł

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu
na wskazany adres mailowy

0,00 zł

7. Zlecenia stałe
a) zdefiniowanie zlecenia stałego

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

b) aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

c) odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

d) realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek bieżący mBIZNES w mBanku

0,00 zł

2

e) realizacja zlecenia stałego na pozostałe rachunki w mBanku

1,00 zł

f) realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek w innym banku3

1,00 zł

8. Usługa mTRANSFER
a) opłata za rejestrację usługi mTRANSFER

5,00 zł

n/d

n/d

b) opłata za modyfikację usługi mTRANSFER

5,00 zł

n/d

n/d

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER
d) opłata za przelew przychodzący mTRANSFER

5,00 zł
2% wartości przelewu, min. 0,01 zł

4

9. Inne czynności
a) miesięczna opłata za korzystanie z usługi invoobill

0,00 zł

b) wpłata gotówkowa w placówce MultiBanku

n/d

c) wypłata gotówkowa w placówce MultiBanku

n/d

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

n/d

1
2
3
4
5

0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej niż 9,00 zł
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej niż 9,00 zł
0,50% od kwoty
niezrealizowanej transakcji,
nie mniej niż 10,00 zł

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.
Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank).
Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.
Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA).

2. Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych
a) mBIZNES max w walucie obcej1
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Internet, AST2

1. Otwarcie
2. Prowadzenie (opłata miesięczna)

Konsultant mLinii/
Ekspert online
0,00 zł

Placówka MultiBanku

10,00 zł

3. Przelewy krajowe
a) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bieżący mBIZNES w mBanku
b) dokonanie przelewu na pozostałe rachunki w mBanku

3

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

4. Przelewy walutowe
a) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT
b) dokonanie przelewu SEPA4
c) dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł
5,00 zł
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny

0,00 zł

e) przyjęcie przelewu walutowego

0,00 zł

f) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł

5

g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny Bank z tytułu podania błędnych
danych
h) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym – stosowane wobec
zleceniodawców krajowych5

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank
5,00 zł

5. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej

0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej

5,00 zł

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu

0,00 zł

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany
adres mailowy

0,00 zł

6. Inne czynności
a) wpłata gotówkowa w placówce MultiBanku

n/d

b) wypłata gotówkowa w placówce MultiBanku

n/d

c) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej niż 9,00 zł
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej niż 9,00 zł
0,50% od kwoty
niezrealizowanej transakcji,
nie mniej niż 10,00 zł

n/d

1

Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez BRE Bank SA w dniu pobierania opłaty.
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
3
Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.
4
Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.
5
Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA).
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II. Rachunki pomocnicze
1. Rachunek pomocniczy operacyjny prowadzony w złotych polskich
a) mBIZNES max
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Internet, AST1

1. Otwarcie i prowadzenie

Konsultant mLinii/
Ekspert online
0,00 zł

Placówka MultiBanku

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bieżący mBIZNES w mBanku

0,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

b) dokonanie przelewu na pozostałe rachunki w mBanku2

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

c) dokonanie przelewu na rachunek w innym Banku

3

6

d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej

0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej

5,00 zł

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu

0,00 zł

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany
adres mailowy
1
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
2
Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.
3
Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank).

0,00 zł

2. Rachunek pomocniczy prowadzony w złotych polskich
a) mBIZNES plus
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Internet, AST1

1. Otwarcie i prowadzenie

Konsultant mLinii/
Ekspert online
0,00 zł

Placówka MultiBanku

2. Przelewy
a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego
b) dokonanie pierwszego przelewu na rachunek mBIZNES w mBanku2 w danym miesiącu
kalendarzowym
c) dokonanie pierwszego przelewu na pozostałe rachunki w mBanku2 w danym miesiącu
kalendarzowym
d) dokonanie pierwszego przelewu na rachunek w innym Banku w danym miesiącu
kalendarzowym3
e) dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku2 w danym miesiącu
kalendarzowym4
f) dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w innym Banku3 w danym miesiącu
kalendarzowym4

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej

0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej

5,00 zł

c) samodzielne sporządzenie i wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany
adres mailowy
1
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
2
Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.

0,00 zł

7

3

Rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank).
Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym Banku możliwe jest za pośrednictwem Internetu, mLinii i w placówce MultiBanku. Złożenie
awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe.
4

3. Rachunek pomocniczy prowadzony w złotych polskich z debetową kartą płatniczą
a) mBIZNES konto pomocniczy1
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Internet, AST2

1. Otwarcie rachunku

0,00 zł

2. Prowadzenie (opłata miesięczna)

5,00 zł

1
2

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są jak dla mBiznes konta.
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.

III. Debetowe karty płatnicze
1. Visa Business Electron
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Miesięczna opłata za kartę Visa Business Electron

1

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Business Electron

3,50 zł
1

3,50 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

10,00 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych3

0,00 zł
2

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski

2,00 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski

3% min. 5,00 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

3% min. 5,00 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych

3% min. 9,00 zł

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą3
11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą
12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach

4

3% min. 9,00 zł
3

3% min. 9,00 zł
5,00 zł

8

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)
14. Opłata za zmianę PIN

3,00 zł

6

2,00 zł

15. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 zł

16. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii/Eksperta online

0,00 zł

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back)

0,00 zł

18. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą5

175 USD

1

Użytkowanie karty jest bezpłatne przez okres 6 miesięcy od dnia zamówienia karty w systemie mBanku dla Posiadacza lub Użytkownika karty dodatkowej. Oferta obejmuje
wszystkie karty MasterCard Debit Business oraz karty Visa Business Electron, wydane po raz pierwszy do rachunku podstawowego mBIZNES konto i mBIZNES konto
pomocnicze i zamówione po 23 stycznia 2006r.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów
mLinii/Ekspertów online.
3
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.
4
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
5
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
6
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.

2. MasterCard® Debit Business
Rodzaj czynności
1. Miesięczna opłata za kartę MasterCard Debit Business

Opłaty/prowizje
1

3,50 zł

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard Debit Business1

3,50 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

10,00 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych5

0,00 zł
2

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski

2,00 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski

3% min. 5,00 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

3% min. 5,00 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych

3% min. 9,00 zł

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

5

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą5

3% min. 9,00 zł
3% min. 9,00 zł

9

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5,00 zł

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)

3,00 zł

14. Opłata za zmianę PIN6

2,00 zł

15. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 zł

16. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii/Eksperta online

0,00 zł

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard ® cash back)

0,00 zł

18. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą

4

175 USD

1

Użytkowanie karty jest bezpłatne przez okres 6 miesięcy od dnia zamówienia karty w systemie mBanku dla Posiadacza lub Użytkownika karty dodatkowej. Oferta obejmuje
wszystkie karty MasterCard Debit Business oraz karty Visa Business Electron, wydane po raz pierwszy do rachunku podstawowego mBIZNES konto i mBIZNES konto
pomocnicze i zamówione po 23 stycznia 2006r.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów
mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
5
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji
w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji.
6
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.

IV. Karty kredytowe
1. Visa Business Credit dla firm
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Miesięczna opłata za kartę główną /dodatkową

1

2. Prowizja od wypłaty gotówki bankomatach i oddziałach Banków na terenie Polski
3. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach Banków za granicą2
4. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3
5. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej
6. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US

6,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
0,00 zł

9. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

11. Opłata za wydanie duplikatu karty

30,00 zł

4

12. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

13. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 zł
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14. Opłata za aktywację karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online

0,00 zł

15. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego

5,00 zł

5

16. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres e-mail)

0,00 zł

17. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej

5,00 zł

7. Ubezpieczenie Podróżne

0,00 zł

8. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia – brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia
od 05.2012)

0,25% salda zadłużenia

10. Wydanie karty zastępczej6

Równowartość 250 USD

18. Awaryjna wypłata gotówki

Równowartość 175 USD

6

1

Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł.
2
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.
6
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

2. MasterCard® Credit Business dla firm
Rodzaj czynności
1. Miesięczna opłata za kartę główną /dodatkową

Opłaty/prowizje
1

2. Prowizja od wypłaty gotówki bankomatach i oddziałach Banków na terenie Polski
3. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach Banków za granicą2
4. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3
5. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej
6. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US

6,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
0,00 zł

9. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

11. Opłata za wydanie duplikatu karty

30,00 zł

12. Opłata za zmianę PIN4

2,00 zł

13. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 zł

14. Opłata za aktywację karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online

0,00 zł
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15. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego5

5,00 zł

16. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres e-mail)

0,00 zł

17. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej

5,00 zł

7. Ubezpieczenie Podróżne

0,00 zł

8. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia – brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia
od 05.2012)

0,25% salda zadłużenia

10. Wydanie karty zastępczej6

Równowartość 250 USD

18. Awaryjna wypłata gotówki6

Równowartość 175 USD

1

Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł.
2
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w
wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.
6
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

V. Karta Visa Business dla firm
Rodzaj czynności
1. Miesięczna opłata za kartę główną

Opłaty/prowizje
6,00 zł

1

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową

6,00 zł

1

3. Prowizja za jednorazowe rozliczenie transakcji bezgotówkowych2

0,00 zł

4. Prowizja za jednorazowe miesięczne rozliczenie wypłat gotówki

0,00 zł

2

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski
6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą 2

3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

7. Opłata za zmianę numeru PIN (nie dotyczy pierwszego zdefiniowania PIN)

2,00 zł

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5,00 zł

9. Opłata za zmianę limitu wydatków

0,00 zł

10. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 zł

11. Ubezpieczenie Podróżne
12. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego (daty generowania wyciągu)
13. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online
14. Wydanie karty zastępczej

0,00 zł
4

5,00 zł
0,00 zł
150,00 zł
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15. Awaryjna wypłata gotówki5

Równowartość 100 USD

1

Miesięczna opłata za kartę jest zwracana, jeżeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynoszą co najmniej 1500 zł.
2
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.
5
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

VI. Dopuszczalne saldo debetowe/Kredyt w rachunku bieżącym dla firm
Rodzaj czynności
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
4. Prowizja za odnowienie kredytu
5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu
6. Prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku bieżącym przed upływem 12
miesięcy od daty zawarcia umowy
7. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela mBanku z dokumentacją kredytową (w przypadku
niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty)
8. Opłata za sporządzenie Aneksu do umowy Kredytu w rachunku bieżącym1
9. Opłata za restrukturyzację Umowy

Opłaty/prowizje
0,00 zł
od 2% do 5% kwoty kredytu
od 2% do 5% kwoty podwyższenia
2% kwoty odnowienia
3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana
przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu

2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany
50,00 zł
50,00 zł
50,00 – 150,00 zł

10. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

11. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej.

100,00 zł

1

W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana.

VII. Pożyczka dla firm
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

0,00 zł

2. Prowizja za udzielenie pożyczki

Od 0% do 5% kwoty pożyczki

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki
4. Opłata za sporządzenie Aneksu

2% min. 100,00 zł
50,00 zł
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5. Opłata za restrukturyzację Umowy
6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta
7. Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki dla firm (opłata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki)

50,00 – 150,00 zł
40,00 zł
0,15% x liczba miesięcy pożyczki x łączna kwota
pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za
niniejsze ubezpieczenie)

8. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

9. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej.

100,00 zł

VIII. Kredyt zabezpieczony dla firm
Rodzaj czynności
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
4. Prowizja za prolongatę kredytu
5. Prowizja za wydanie promesy kredytowej
6. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty
kredytu
7. Opłata za zmianę waluty kredytu

Opłaty/prowizje
0,00 zł
Od 0,00% do 5,00% kwoty kredytu
2,00% kwoty podwyższenia
1,00% prolongowanej kwoty kredytu
150,00 zł
0,00%
0,00 zł

8. Opłata za sporządzenie Aneksu

50,00 – 250,00 zł

9. Opłata za restrukturyzację Umowy

50,00 – 150,00 zł

10. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta
11. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu dla Firm
12. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości KOMERCYJNEJ

40,00 zł
1,5% kwoty kredytu – opłata jednorazowa za pierwsze
24 miesiące
4,00% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
nieruchomości

13. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości MIESZKALNEJ
a) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011 r.)
b) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.)
c) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.)

0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i
lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
lub lokali mieszkalnych
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
mieszkalnych będących w trakcie budowy

14. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

15. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej

100,00 zł
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Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta
Dokumenty dotyczą produktów depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych firmom.

Rodzaj dokumentu

Dokumenty związane z dokonywanymi
transakcjami1

Dokumenty o charakterze zaświadczeń
Duplikaty/kopie

Dokumenty o charakterze opinii

Dokumenty niestandardowe

Opis dokumentu
Dokumenty potwierdzające
wykonanie pojedynczej transakcji
oraz historia operacji i zestawienie
transakcji.

Dokumenty stwierdzające stan
faktyczny posiadanych przez Klienta
produktów
Duplikaty lub kopie dokumentów
dotyczących posiadanych przez
Klienta produktów

Tryb pobierania opłaty

Cena

Opłata pobierana za każdy wydany dokument.
W przypadku historii operacji opłata pobierana za
każdy miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem.
Opłata nie jest pobierana:

10,00 zł

- za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej
w placówce Banku.
Opłata za każdy wydany dokument. Jeden
dokument może dotyczyć jednego produktu

40,00 zł

Opłata za każdy wydany dokument, bez względu
na liczbę stron

80,00 zł

Opłata za każdy wydany dokument obejmujący
Dokumenty zawierające informację
okres 12 miesięcy, który zawiera:
na temat obsługi posiadanych przez
a/ opinię o jednym produkcie albo
Klienta produktów
b/ opinię o Kliencie
Dokumenty zawierające informacje
nie występujące w standardowych
Opłata za każdy wydany dokument
formularzach wykorzystywanych
przez Bank

80,00 zł

100,00 zł

Opłaty za dostarczenie dokumentu:
- dostarczenie listem priorytetowym
2

0,00 zł

- dostarczenie przesyłką kurierską

25,00 zł

- odbiór osobisty w placówce MultiBanku

30,00 zł

- przesłanie skanu dokumentu
1
2

5,00 zł

W przypadku, kiedy na zamówiony dokument składa się więcej niż 2 000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej.
Opcja dostępna tylko na terenie RP.
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Inne opłaty i prowizje
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Konsultant mLinii/
Ekspert online
n/d

Internet, AST1

1. Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS

0,00 zł

2. Opłata za sporządzenie i wysłanie papierowej listy haseł jednorazowych (listy TAN)2
3. Zdefiniowanie/zmiana/usunięcie nazwy rachunku
4. Opłata za realizację dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku za każdy wykonany przelew
5. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji elektronicznej

19,00 zł
0,00 zł

2,00 zł
4,00 zł
0,00 zł

6. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji papierowej

40,00 zł

7. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom,
organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939)3

80,00 zł

8. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25,00 zł

9. Powiadomienia smsowe – Abonament miesięczny dla sieci mBank mobile
a) Abonament I – 0 SMSów w abonamencie

0,00 zł /0,35 zł za SMS poza abonamentem

b) Abonament II – 20 SMSów w abonamencie
c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie

4

4

1,50 zł / 0,10 zł za SMS poza abonamentem
3,00 zł/ 0,10 zł za SMS poza abonamentem

10. Powiadomienia smsowe – Abonament miesięczny dla sieci innych niż mBank mobile
a) Abonament I - 0 SMSów w abonamencie

0,00 zł /0,35 zł za SMS poza abonamentem

b) Abonament II - 20 SMSów w abonamencie4
c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie

4

11. Powiadomienia e-mailowe – Abonament miesięczny
12. Opłata pobierana z tytułu dodatkowych wyjaśnień z powodu niejasnych lub niekompletnych instrukcji przy
przelewach zagranicznych (opłatę pobiera się od klienta lub Banku zagranicznego)
13. Wysłanie na życzenie klienta przesyłką kurierską dokumentów przygotowanych na podstawie złożonych
dyspozycji
14. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

3,00 zł /0,35 zł za SMS poza abonamentem
6,00 zł /0,35 zł za SMS poza abonamentem
0,00 zł
100,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

1

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
2
Opłata pobierana jest za każdą listę haseł jednorazowych zamówioną przez Klienta oraz za listy wysyłane automatycznie.
3
Opłatą obciążany jest podmiot występujący o opinię. Opłata nie jest pobierana od zagranicznych banków, udziałowców strategicznych BRE Banku S.A. oraz w przypadkach
określonych w art. 110, ust. 1-6 Ustawy Prawo bankowe.
4
Niewykorzystane SMSy nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote.
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