Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm
w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A. (mBank – dawny MultiBank)
Obowiązuje od 25.01.2014 r.
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I. Rachunki bieżące
1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich
a) MultiStarter BUSINESS, MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS
Opłaty/prowizje
MultiStarter
BUSINESS

Rodzaj czynności
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

MultiKonto
e-BUSINESS CLASS
Placówka
mBanku

Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

1. Otwarcie rachunku

MultiKonto
BUSINESS CLASS

Placówka
mBanku

Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

MultiKonto
BUSINESS MEDICUS
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla
każdego rachunku)
3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty
otwarcia rachunku

0,00 zł

0,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

4. Likwidacja rachunku

0,00 zł

5. Przelewy
a) wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

b) wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

1,50 zł

2,00 zł

10,00 zł

0,50 zł

2,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

c) wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego

2

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

d) wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego2

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

1,50 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,50 zł

4,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

e) zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

f) usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego
(za każdy przelew)

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

g) wykonanie przelewu ekspresowego3

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

h) przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

i) wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS
z tytułu składek

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

j) przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

k) wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
Urzędu Skarbowego
l) wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją
Klienta

35,00 zł

6. Przelewy walutowe
a) wykonanie przelewu zagranicznego
b) wykonanie przelewu SEPA
c) wykonanie przelewu walutowego do innego Banku
krajowego4
d) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób
posiadających rachunek w mBanku
e) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w mBanku

0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)
5,00 zł
0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)
0,00 zł
0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)

1

f) przyjęcie przelewu SEPA

0,00 zł

g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny
Bank z tytułu podania błędnych danych
h) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu
zagranicznego
i) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie
SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców
krajowych

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank
0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł, max. 50,00 zł)
5,00 zł

7. Polecenie zapłaty
a) utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody
do obciążenia rachunku)

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

b) aktualizacja zgody do obciążenia rachunku

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

c) realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

d) odwołanie zgody do obciążenia rachunku

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

e) odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

8. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego
w formie elektronicznej
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą
c) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta
potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres
mailowy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

9. Zlecenia stałe
a) dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

b) wykonanie zlecenia stałego wewnętrznego

0,00 zł

c) wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego

1,00 zł

d) usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10. Usługa MultiTransfer
a) opłata za rejestrację usługi MultiTransfer

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

b) opłata za modyfikację usługi MultiTransfer

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi MultiTransfer

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

n/d

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

d) opłata za przelew przychodzący MultiTransfer
11. Inne czynności
a) miesięczna opłata za korzystanie z usługi Invoobill
c) wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty
gotówkowej wewnętrznej5
d) wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej
wewnętrznej

0,00 zł
n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

2

e) wypłaty gotówkowe kwot mniejszych lub równych
5000 zł2

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

f) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł
(dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez
Klienta w jednej Placówce, niezależnie od liczby
posiadanych rachunków)

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

g) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej
w wyznaczonym dniu

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizo
wanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

n/d

h) wypłaty gotówkowe awizowane

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

i) prowizja za wpłaty zamknięte do wrzutni

n/d

0,10% min.
3,00 zł

n/d

0,10% min.
3,00 zł

n/d

0,10% min.
3,00 zł

n/d

0,10% min.
3,00 zł

j) opłata za zgubienie karty magnetycznej do wrzutni

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

k) opłata za zgubienie portfela depozytowego

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

l) opłata za bezpieczne koperty

n/d

1,00 zł/szt.

n/d

1,00 zł/szt.

n/d

1,00 zł/szt.

n/d

1,00 zł/szt.

m) autoryzacja transakcji w ramach usługi
„Wieloosobowej autoryzacji transakcji” (opłata pobierana
od każdej autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
n) przeliczanie bilonu:
- w kasie:
do 20 szt. (dziennie)
od 21 do 50 szt. (dziennie)
od 51 do 100 szt. (dziennie)
pow. 100szt. (dziennie)
- do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia):
do 20 szt. (dziennie)
od 21 do 50 szt. (dziennie)
od 51 do 100 szt. (dziennie)
pow. 100szt. (dziennie)
1

0,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty,
nie mniej
niż 5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

0,00 zł

1,00 zł

n/d

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty,
nie mniej
niż 5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

0,50% od
kwoty
niezrealizo
wanej
wypłaty,
nie mniej
niż
30,00 zł

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizo
wanej
wypłaty,
nie mniej
niż
30,00 zł

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizo
wanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny MultiLinii.
Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
3
Możliwość wykonania przez Klienta do dwóch przelewów dziennie, każdy do kwoty w wysokości 5000 zł.
4
Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2017.
5
Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu.
Uwaga do punktów 5a i 5e: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.
2

3

b) MultiKonto FIRST CLASS, MultiPakiet oraz Rachunek Funduszy Specjalnych
Opłaty/prowizje
MultiKonto FIRST CLASS

Rodzaj czynności

Taryfa: uproszczona księgowość/
Taryfa: pełna księgowość
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

MultiPakiet
Taryfa: Transport
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Taryf: Handel i Usługi

Placówka
mBanku

1. Otwarcie rachunku

Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

Rachunek Funduszy
Specjalnych
Internet,
AST1

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla
każdego rachunku)
3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty
otwarcia rachunku

6

40,00 zł/50,00 zł

65,00 zł/73,99 zł7

50,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

4. Likwidacja rachunku

0,00 zł

5. Przelewy
a) wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

0,00 zł
8

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
9

0,00 zł

5,00 zł

b) wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

0,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

c) wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego2

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

2

8

9

0,00 zł
10

0,00 zł

0,00 zł
10

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

d) wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

e) zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

f) usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego
(za każdy przelew)

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

n/d

h) przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

n/d

i) wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS
z tytułu składek

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

n/d

j) przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

n/d

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

n/d

g) wykonanie przelewu ekspresowego

3

k) wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek
Urzędu Skarbowego
l) wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją
Klienta

0,00 zł

0,00 zł

35,00 zł

n/d

6. Przelewy walutowe
a) wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu
(min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)

0,20% kwoty przelewu
(min. 10,00 zł, max. 100,00 zł)

0,35% kwoty przelewu
(min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)

0,20% kwoty przelewu
(min. 10,00 zł, max. 100,00 zł)

b) wykonanie przelewu SEPA
c) wykonanie przelewu walutowego do innego Banku
krajowego4
d) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób
posiadających rachunek w mBanku
e) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie
posiadających rachunku w mBanku
f) przyjęcie przelewu SEPA
g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny
Bank z tytułu podania błędnych danych

0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)
5,00 zł
0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)
0,00 zł

0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)
0,00 zł
Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank

4

h) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu
zagranicznego
i) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie
SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców
krajowych

0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł, max. 50,00 zł)
5,00 zł

7. Polecenie zapłaty
a) utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody
do obciążenia rachunku)

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

b) aktualizacja zgody do obciążenia rachunku

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

c) realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

d) odwołanie zgody do obciążenia rachunku

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

e) odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

8. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w
formie elektronicznej
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą
c) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta
potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres
mailowy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

9. Zlecenia stałe
a) dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

b) wykonanie zlecenia stałego wewnętrznego

0,00 zł

c) wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego

1,00 zł

d) usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

10. Usługa MultiTransfer
a) opłata za rejestrację usługi MultiTransfer

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

n/d

b) opłata za modyfikację usługi MultiTransfer

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

n/d

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi MultiTransfer

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

n/d

d) opłata za przelew przychodzący MultiTransfer

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

2,00%
wartości
przelewu
min.
0,01 zł

n/d

n/d

11. Inne czynności
a) miesięczna opłata za korzystanie z usługi Invoobill
c) wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty
gotówkowej wewnętrznej5
d) wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej
wewnętrznej

0,00 zł
n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,50% min.
5,00 zł

5

e) wypłaty gotówkowe kwot mniejszych lub równych
5000 zł1

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

f) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł
(dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez
Klienta w jednej Placówce, niezależnie od liczby
posiadanych rachunków)

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

g) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej
w wyznaczonym dniu

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

n/d

h) wypłaty gotówkowe awizowane

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

i) prowizja za wpłaty zamknięte do wrzutni

n/d

0,10% min.
3,00 zł

n/d

0,10% min.
3,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,10% min.
3,00 zł

j) opłata za zgubienie karty magnetycznej do wrzutni

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

n/d

50,00 zł

k) opłata za zgubienie portfela depozytowego

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

n/d

65,00 zł

l) opłata za bezpieczne koperty

n/d

1,00 zł/ szt.

n/d

1,00 zł/ szt.

n/d

1,00 zł/ szt.

n/d

1,00 zł/ szt.

m) autoryzacja transakcji w ramach usługi
„Wieloosobowej autoryzacji transakcji” (opłata pobierana
od każdej autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
n) przeliczanie bilonu:
- w kasie:
do 20 szt. (dziennie)
od 21 do 50 szt. (dziennie)
od 51 do 100 szt. (dziennie)
pow. 100 szt. (dziennie)
- do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia):
do 20 szt. (dziennie)
od 21 do 50 szt. (dziennie)
od 51 do 100 szt. (dziennie)
pow. 100 szt. (dziennie)
1

0,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

0,00 zł

1,00 zł

n/d

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty, nie
mniej niż
5,00 zł

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

n/d

0,50% od
całkowitej
kwoty
wypłaty

0,50% od
kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

n/d

0,50% od
kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie
mniej niż
30,00 zł

n/d

0,00 zł

n/d

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

n/d

1,00 zł

0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
2% min.
30,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
1% min.
15,00 zł

AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny.
Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
3
Możliwość wykonania przez Klienta do dwóch przelewów dziennie, każdy do kwoty w wysokości 5000 zł.
4
Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2017.
5
Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu.
6
Opłata 40,00 zł dotyczy taryfy: uproszczona księgowość, opłata 50,00 zł dotyczy taryfy: pełna księgowość.
7
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi) wynosi 10,00 zł miesięcznie dla Klientów, którzy skorzystali z oferty wynajmu terminala
POS za pośrednictwem mBanku. Opłata 65,00 zł dotyczy MultiPakietu z terminalem POS model iCT250, opłata 73,99 zł dotyczy MultiPakietu z terminalem POS iWL250.
8
Dla taryfy: uproszczona księgowość – brak opłaty dla pierwszych 100 (stu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 0,50 zł(przelewy zewnętrzne
dowolne i zdefiniowane wykonywane przez Internet i AST są sumowane razem).
Dla taryfy: pełna księgowość – brak opłaty dla pierwszych 40 (czterdziestu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1,00 zł(przelewy zewnętrzne
dowolne i zdefiniowane wykonywane przez Internet i AST są sumowane razem).
9
Brak opłaty dla pierwszych 20 (dwudziestu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1,00 zł(przelewy zewnętrzne dowolne i zdefiniowane
wykonywane przez Internet i AST są sumowane razem).
2

6

10

Brak opłaty dla pierwszych 10 (dziesięciu) przelewów w danym miesiącu, za każdy następny zostanie pobrana opłata w wysokości 1,00 zł(przelewy zewnętrzne dowolne i zdefiniowane
wykonywane przez Internet i AST są sumowane razem).
Uwaga do punktów 5a i 5e: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

2. Rachunki bieżące prowadzone w walutach obcych
Dla ustalenia równowartości w walucie obcej za czynności dla których stawki określone są w złotych mBank stosuje aktualny kurs kupna dewiz.

Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Internet, AST1

1. Otwarcie

Konsultant
mLinii

Placówka
mBanku

0,00 zł
10,00 zł2

2. Prowadzenie rachunku
3. Likwidacja rachunku

0,00 zł

4. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku

20,00 zł

5. Przelewy walutowe
a) wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

b) wykonanie przelewu SEPA

5,00 zł
3

c) wykonanie przelewu walutowego do innego Banku krajowego

0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

d) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w mBanku
e) przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w mBanku

0,00 zł
0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

f) przyjęcie przelewu SEPA

0,00 zł

g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny Bank z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank

h) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu zagranicznego

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

6. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą

0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego w formie elektronicznej

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Inne czynności
a) wpłaty gotówkowe4 (brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)

n/d

0,50% od
wpłacanej kwoty

b) wypłaty gotówkowe awizowane (brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego w GBP oraz rachunku walutowego w CHF)

n/d

0,00 zł

c) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 500 USD lub 500 EUR – dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta w
jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków (brak funkcjonalności w przypadku rachunku walutowego w GBP oraz
rachunku walutowego w CHF)

n/d

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

n/d

e) autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji transakcji
0,00 zł
bezgotówkowej)
1
AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny.
2
Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty.
3
Rachunek w Banu o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2017. 4 Nie dotyczy posiadacza rachunku i pełnomocników rachunku.

0,60% od
wypłacanej
kwoty
0,20% od
awizowanej
kwoty
1,00 zł

1,00 zł
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3. Opłaty i prowizje dotyczące Planu Finansowania Biznesu
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku – 50,00 zł, pozostałe opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku: MultiKonto FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość)
[dla rachunków MulitPlus (Taryfa: Standard) i MultiPlus (Taryfa: Business Max) prowadzonych w ramach PFB, wszystkie prowizje i opłaty pobierane są odpowiednio jak dla
rachunku MulitPlus FC (Taryfa: Standard) i MultiPlus FC (Taryfa: Business Max)].

II. Rachunki pomocnicze
1. Rachunek pomocniczy, rachunek lokacyjny oraz rachunek bilansujący – MultiKredyt Biznes
a) Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
i) Rachunek pomocniczy1
Opłaty/prowizje
MultiPlus Taryfa Standard

Rodzaj czynności
e-BC

1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego
rachunku)
2. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia
rachunku

BC

10,00 zł 5,00 zł

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MEDICUS

6,00 zł

6,00 zł

MultiPlus Taryfa Business Max
MultiPakiet
Transport

Handel
i Usługi

5,00 zł

10,00 zł

eBC/BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPakiet
MEDICUS

Transport

Handel
i Usługi

0,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

3. Wykonanie zlecenia stałego wewnętrznego

0,00 zł

5,00 zł

4. Wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego

1,00 zł

8,00 zł

1

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość),
MultiPakiet (Taryfa: Transport), MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
Uwaga do punktu 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

ii) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

Dla posiadacza
rachunku
MulitStarter
BUSINESS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Dla posiadacza rachunku
MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna księgowość

1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku

0,00 zł

3. Likwidacja rachunku

0,00 zł

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie
elektronicznej
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego
miesięcznego pocztą

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Transport

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł
0,00 zł

8

iii) Rachunek bilansujący – MultiKredyt Biznes
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku

0,00 zł

3. Likwidacja rachunku

0,00 zł

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą

0,00 zł

b) Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w Placówce mBanku
i) Rachunek pomocniczy1
Opłaty/prowizje
MultiPlus Taryfa Standard

Rodzaj czynności
e-BC/
BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPakiet
MEDICUS

1. Zmiana nazwy rachunku

2,00 zł

2. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

5,00 zł

3. Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

10,00 zł

4. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego2
5. Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
6. Wykonanie przelewu ekspresowego

2

3

7. Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją
Klienta

MultiPlus Taryfa Business Max

Transport

Handel
i Usługi

e-BC

BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPakiet
MEDICUS

7,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

7,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

7,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

15,00 zł
40,00 zł

38,00 zł

8. Wykonanie przelewu SEPA

5,00 zł

5,00 zł

9. Przyjęcie przelewu SEPA

0,00 zł

0,00 zł

10. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

8,00 zł

0,50% od kwoty, nie mniej niż 5,00 zł

0,50% od kwoty, nie mniej niż 5,00 zł

11. Wypłaty gotówkowe2

Handel
i Usługi

2,00 zł

5,00 zł

35,00 zł

Transport

12. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
1,00 zł
1,00 zł
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
1
Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość),
MultiPakiet(Taryfa: Transport), MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
2
Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
3
Możliwość wykonania przez Klienta jednego przelewu dziennie do kwoty w wysokości 5000 zł.
Uwaga do punktów 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.
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ii) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Opłaty/prowizje
Dla posiadacza
rachunku
MulitStarter
BUSINESS

Rodzaj czynności

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

1. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego

Dla posiadacza rachunku
MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna księgowość

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Transport

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł

2. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

1,00 zł

c) Opłaty i prowizje pobierane za operacji realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: sieć Internet oraz automatyczny
serwis telefoniczny (AST)
i) Rachunek pomocniczy1
Opłaty/prowizje
MultiPlus Taryfa Standard

Rodzaj czynności
e-BC

BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPlus Taryfa Business Max
MultiPakiet

MEDICUS

Transport

Handel
i Usługi

e-BC/
BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPakiet
MEDICUS

1. Zmiana nazwy rachunku

1,00 zł

1,00 zł

2. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

0,00 zł

5,00 zł

3. Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

1,00 zł

0,50 zł

1,00 zł

0,50 zł

4. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego
5. Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
6. Wykonanie przelewu ekspresowego

2

1,00 zł
0,00 zł

Handel
i Usługi

8,00 zł
5,00 zł

1,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

7. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

0,00 zł

10,00 zł

8. Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek

0,00 zł

10,00 zł

9. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

0,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

35,00 zł

38,00 zł

12. Wykonanie przelewu SEPA

5,00 zł

5,00 zł

13. Przyjęcie przelewu SEPA

0,00 zł

0,00 zł

14. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

0,00 zł

8,00 zł

15. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej

0,00 zł

0,00 zł

10. wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego
11. Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją
Klienta

Transport

10

autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
1
Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość),
MultiPakiet (Taryfa: Transport), MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
2
Możliwość wykonania przez Klienta jednego przelewu dziennie do kwoty w wysokości 5000 zł.
Uwaga do punktów 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

ii) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Opłaty/prowizje
Dla posiadacza
rachunku
MulitStarter
BUSINESS

Rodzaj czynności

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

Dla posiadacza rachunku
MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna księgowość

1. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

0,00 zł

2. Wykonanie przelewu wewnętrznego

0,00 zł

3. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Uwaga do punktów 1 i 2: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Transport

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł

d) Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez Konsultanta mLinii
i) Rachunek pomocniczy1
Opłaty/prowizje
MultiPlus Taryfa Standard

Rodzaj czynności
e-BC

BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPlus Taryfa Business Max
MultiPakiet

MEDICUS

Transport

Handel
i Usługi

e-BC/
BC

FC
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna
księgowość

MultiPakiet
MEDICUS

1. Zmiana nazwy rachunku

2,00 zł

2,00 zł

2. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

0,00 zł

5,00 zł

3. Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

2,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

4,00 zł

8,00 zł

4. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego
5. Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego
6. Wykonanie przelewu ekspresowego

2

2

3

10,00 zł

13,00 zł

7. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

4,00 zł

10,00 zł

8. Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek

4,00 zł

10,00 zł

9. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

4,00 zł

10,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

35,00 zł

38,00 zł

10. wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego
11. Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją
Klienta

Transport

Handel
i Usługi
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12. Wykonanie przelewu SEPA

5,00 zł

5,00 zł

13. Przyjęcie przelewu SEPA

0,00 zł

0,00 zł

14. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
0,00 zł
8,00 zł
zapłaty
15. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej
1,00 zł
1,00 zł
autoryzacji transakcji bezgotówkowej)
1
Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość),
MultiPakiet (Taryfa: Transport), MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
2
Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
3
Możliwość wykonania przez Klienta do dwóch przelewów dziennie, każdy do kwoty w wysokości 5000 zł.
Uwaga do punktów 2 i 4: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

ii) Rachunek lokacyjny (opłaty pobierane w ciężar rachunku bieżącego)
Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

Dla posiadacza
rachunku
MulitStarter
BUSINESS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
e-BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
CLASS

Dla posiadacza
rachunku
MultiKonto
BUSINESS
MEDICUS

1. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

Dla posiadacza rachunku
MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfy: uproszczona
księgowość/pełna księgowość

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Transport

Dla posiadacza
rachunku
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł

2. Autoryzacja transakcji w ramach usługi „Wieloosobowej
autoryzacji transakcji” (opłata pobierana od każdej autoryzacji
transakcji bezgotówkowej)
Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny – przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017.

1,00 zł

III. Debetowe karty płatnicze
1. Visa Business Electron
Opłaty/prowizje
MultiStarter BUSINESS

Rodzaj czynności

MultiKonto:
e-BUSINESS CLASS,
BUSINESS CLASS1,
MEDICUS,
FIRST CLASS
Taryfa: pełna księgowość

MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfa:
uproszczona
księgowość

MultiPakiet
Taryfa:
Transport
Plan Finansowania
Biznesu

MultiPakiet
Taryfa: Handel i Usługi1

1. Opłata za wydanie karty głównej

0,00 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

0,00 zł

3. Roczna opłata za kartę główną

0,00 zł

4. Roczna opłata za kartę dodatkową
5. Miesięczna opłata za kartę główną

MultiPlus
Taryfa
Standard:
MultiPakiet
Taryfa:
Transport

MultiPlus [Taryfa
Standard]:
e-BC, BC, FC,
MEDICUS, PFB,
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

MultiPlus [Taryfa
Business Max]:
e-BC, BC, FC,
MEDICUS, PFB,
MultiPakiet
Taryfa: Transport,
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł
5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
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6. Miesięczna opłata za kartę dodatkową

5,00 zł

0,00 zł

7. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

8. Opłata za duplikat karty

15,00 zł

9. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2

0,00 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku
11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You,
eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK SA (prowizja dotyczy
wypłat gotówki dokonywanych w bankomatach, których lista dostępna jest
na stronach internetowych www.mbank.pl)
12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR
na terenie Polski

15. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą

16. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach Banków oraz pozostałych
wypłat za granicą2
17. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)
18. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za każdą kartę objęta
ubezpieczeniem

3%, min. 4,00 zł

0,00 zł

3%, min. 4,00 zł

3%, min. 5,00 zł

14. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach Banków oraz pozostałych
wypłat w Polsce
2

0,00 zł

3%, min. 5,00 zł

13. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

3%, min. 10,00 zł
3%, min. 10,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
3,00 zł
25,00 zł

20. Opłata za zdefiniowanie PIN

0,00 zł

21. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

22. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 zł

23. Opłata za cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki handlowo –
usługowej) w Polsce
3

3%, min. 10,00 zł

3%, min. 10,00 zł

19. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

24. Awaryjna wypłata gotówki

5,00 zł

0,00 zł

3%, min. 4,00 zł

Równowartość 100 USD

1

Brak opłaty miesięcznej dla pierwszej karty (Visa Business Electron lub MasterCard® Business) wydanej do rachunku MultiKonto BUSINESS CLASS i MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
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
Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
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2. MasterCard® Business
Opłaty/prowizje
MultiStarter BUSINESS
MultiKonto:
e-BUSINESS CLASS,
BUSINESS CLASS1,
MEDICUS,
FIRST CLASS
Taryfa: pełna księgowość

Rodzaj czynności

MultiKonto
FIRST CLASS
Taryfa:
uproszczona
księgowość

MultiPakiet
Taryfa:
Transport
Plan Finansowania
Biznesu

MultiPakiet
Taryfa: Handel i Usługi1

1. Opłata za wydanie karty głównej

MultiPlus
Taryfa
Standard:
MultiPakiet
Taryfa:
Transport

MultiPlus [Taryfa
Standard]:
e-BC, BC, FC,
MEDICUS, PFB,
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

MultiPlus [Taryfa
Business Max]:
e-BC, BC, FC,
MEDICUS, PFB,
MultiPakiet
Taryfa: Transport,
MultiPakiet
Taryfa: Handel
i Usługi

0,00 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

0,00 zł

3. Miesięczna opłata za kartę główną

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

4. Miesięczna opłata za kartę dodatkową

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

6. Opłata za duplikat karty

15,00 zł

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2

0,00 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku
9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You,
eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK SA (prowizja dotyczy
wypłat gotówki dokonywanych w bankomatach, których lista dostępna jest
na stronach internetowych www.mbank.pl)
10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR
na terenie Polski

14. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach Banków oraz pozostałych
wypłat za granicą2
15. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)
16. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata
miesięczna za każdą kartę objętą ubezpieczeniem3
17. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

0,00 zł

3%, min. 4,00 zł

3%, min. 5,00 zł

12. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach Banków oraz pozostałych
wypłat w Polsce
13. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą

3%, min. 4,00 zł

3%, min. 5,00 zł

11. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

2

0,00 zł

3%, min. 10,00 zł
3%, min. 10,00 zł

0,00 zł

3%, min. 10,00 zł

3%, min. 10,00 zł
5,00 zł
9,90 zł
25,00 zł

18. Opłata za zdefiniowanie PIN

0,00 zł

19. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

20. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 zł

21. Opłata za CashBack (wypłatę gotówki w kasie placówki handlowo –
0,00 zł
3%, min. 4,00 zł
usługowej) w Polsce
1
®
Brak opłaty miesięcznej dla pierwszej karty (Visa Business Electron lub MasterCard Business) wydanej do rachunku MultiKonto BUSINESS CLASS i MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi).
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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
Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została
złożona.

IV. Karty kredytowe
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Visa Business Credit

MasterCard® Professional

50,00 zł

120,00 zł

UWAGA: Opłata jest zwracana, jeżeli średnia miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum
2000 zł lub 10 transakcji.

50,00 zł

120,00 zł

3. Opłata za duplikat karty

25,00 zł

60,00 zł

1. Opłata za wydanie karty

UWAGA: Opłata za wydanie karty jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty wydania karty Klient dokona minimum 3
transakcje bezgotówkowe.

2. Opłata roczna za kartę

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

1

0,00 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach i oddziałach Banków na terenie Polski

3% min. 5,00 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach i oddziałach Banków za granicą1

3% min. 10,00 zł

7. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych
w funkcjonalność sprawdzania salda)

5,00 zł

8. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

3% min. 5,00 zł

9. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US

0,00 zł

10. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – opłata miesięczna

6,90 zł

n/d

11. Ubezpieczenie Office Asisstance (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – opłata miesięczna

6,00 zł

n/d

12. Ubezpieczenie Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla każdej karty osobno) – opłata miesięczna

n/d

9,90 zł

13. Opłata za zdefiniowanie PIN

0,00 zł

14. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

15. Opłata za przekroczenie limitu kredytu
16. Opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego

30,00 zł
2,00% salda zadłużenia przeterminowanego, nim. 3,00 zł,
nie więcej niż 50,00 zł

17. Opłata za zmianę daty zakończenia cyklu (daty generowania wyciągu)

5,00 zł

18. Opłata za wyciąg elektroniczny

0,00 zł

19. Opłata za wyciąg papierowy

10,00 zł

20. Opłata za spłatę zadłużenia w kasie mBanku

10,00 zł

21. Awaryjna wypłata gotówki

2

22. Wydanie karty zastępczej za granicą

Równowartość 100 USD

n/d

150,00 zł

1

Dla kart Visa: 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.
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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.
Dla kart MasterCard: 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.
2
Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez mBank S. A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

V. Dopuszczalne saldo debetowe1
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za udzielenie Dopuszczalnego Salda Debetowego

2,00% kwoty kredytu

2. Prowizja za podwyższenie kwoty Dopuszczalnego Salda Debetowego

2,00% od kwoty podwyższenia

3. Prowizja od zaangażowania naliczana w przypadku niewykorzystania minimum 50% dostępnego limitu
1

3,00% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu

Opłaty i prowizje obowiązują od 8.02.2014 r.

VI. Kredyt w rachunku bieżącym
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

MultiKonto
e-BUSINESS CLASS

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku

MultiKonto
BUSINESS CLASS

MultiKonto
BUSINESS MEDICUS

MultiPakiet

0,00 zł

0,20%,
min. 50,00 zł

2,00%

3,00%

0,20%, min. 50,00 zł

2. Prowizja za rozpatrzenie przeniesienie limitu kredytu z innego Banku
3. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym

MultiKonto
FIRST CLASS

0,10% - 0,20%, min. 50,00 zł

1

2,00% - 5,00%

4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku przy odnowieniu kredytu

0,00 zł

5. Prowizja za odnowienie kredytu

2,00%

6. Prowizja od zaangażowania naliczana w przypadku niewykorzystania
minimum 50% dostępnego limitu kredytu
7. Prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku
bieżącym przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
8. Za aneks do Umowy kredytu
9. Za restrukturyzację zadłużenia

3,00%

2,00% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany
0,20% od kwoty limitu, min. 50,00 zł
0,00 zł – 100,00 zł

10. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

11. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia
przez Kredytobiorcę

100,00 zł

12.Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
13. Za ubezpieczenie spłaty kredytu (pomostowe):
a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry)
b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry)
c) za podwyższenie kwoty kredytu za pierwsze 12 miesięcy (opłata
jednorazowa, płatna z góry)
14. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym (ubezpieczenie
opcjonalne)2

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł
1,00% od udzielonego limitu kredytu
1,00% od kwoty aktualnego limitu kredytu
1,00% od kwoty podwyższenia limitu
0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)
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15. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt
zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne
ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)
1
2

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

Prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit.
Opłata naliczana z góry w każdą miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia. Produkt będzie dostępny w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku.

VII. Plan Finansowania Biznesu
Rodzaj czynności
1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku/podwyższenie wniosku
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu
4. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek Klienta:
- za aneks z tytułu obniżenia limitu i zmianę harmonogramu redukcji,
- za wcześniejszą spłatę limitu i zmianę harmonogramu redukcji (od kwoty przedterminowej spłaty limitu)
- zmiana terminu wypłaty transz
- zmiana zakresu transz i terminu wypłaty
- zmiana zabezpieczenia
- pozostałe zmiany

Opłaty/prowizje
0,00 zł
2,00% - 4,00%
2,00% (od kwoty podwyższanej)

0,20% limitu, min. 200,00 zł

5. Za restrukturyzację zadłużenia

500,00 zł

6. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

7. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę
8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

100,00 zł
Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

10. Bezobciążenowe wydzielenie działki wynikające z zapisów umowy kredytowej

100,00 zł

11. Za zawiadomienie o niedopłacie
12. Przejęcie długu

10,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł

13. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100,00 zł

14. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu

100,00 zł

15. Za ubezpieczenie spłaty kredytu (pomostowe) zabezpieczonego hipoteką1:
a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry)
b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry)
c) za podwyższenie kwoty kredytu za pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry)
16. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub
posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

17. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)2

1,00% od udzielonego limitu kredytu
1,00% od kwoty aktualnego limitu kredytu
1,00% od kwoty podwyższenia limitu
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
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18. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)2
19. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)2
1
Pod warunkiem, że minimum 50% limitu kredytu jest zabezpieczone hipoteką.
2
Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi.

VIII. Kredyty
1. Kredyt obrotowy
Rodzaj czynności
1. Za rozpatrzenie wniosku

Opłaty/prowizje
0,20%, min. 50,00 zł

2. Za udzielenie kredytu bez Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

3,00% - 5,00%

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

1,00% - 5,00%

4. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu

2,00% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100,00 zł

5. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu

2,00% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100,00 zł

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

2,00% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100,00 zł

7. Za aneks do Umowy
8. Za restrukturyzację zadłużenia

0,25% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 50,00 zł
0,00 zł – 200,00 zł

9. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

10. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę

100,00 zł

11. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
12. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub
posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

13. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)1
14. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)1
15. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)1
16. Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu (z wyłączeniem
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)
(opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
1
Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi.

2. Pożyczka
Rodzaj czynności
1. Za rozpatrzenie wniosku

Opłaty/prowizje
50,00 zł
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2. Za udzielenie pożyczki bez Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

3,00% - 5,00%

3. Za udzielenie pożyczki z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

1,00% - 5,00%

4. Za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki

2,00%, min. 100,00 zł

5. Za aneks do Umowy

0,25% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 50,00 zł

6. Za restrukturyzację zadłużenia

0,00 zł – 100,00 zł

7. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy pożyczki

100,00 zł

8. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę

100,00 zł

9. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2,00% od kwoty pożyczki, min. 100,00 zł

10. Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
(opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki)

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)

3. Kredyt inwestycyjny i kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności
1. Za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut

0,20%, min. 200,00 zł / 0,20%, min. 200,00 zł
od kwoty podwyższenia4

0,20%, min. 200,00 zł / 0,20%, min. 200,00 zł
od kwoty podwyższenia5

2. Za udzielenie kredytu

1,00% - 4,00%

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm

0,00% - 4,00%

4. Za podwyższenie kwoty kredytu

1,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia

5. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego
dla Firm

0,00% - 4,00% od kwoty podwyższenia

6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu1

0,25%

1,00%

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Długoterminowego dla Firm
8. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu

1

9. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej

0,00 zł
0,25%

1,00%

0,20% od kwoty pozostałej do spłaty, min.
200,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł

10. Za restrukturyzację zadłużenia

500,00 zł

11. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

12. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez
Kredytobiorcę

100,00 zł

13. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
14. Za zawiadomienie o niedopłacie
15. Przewalutowanie2 kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy)
- za kolejne
16. Bezobciążeniowe wydzielenie działki
17. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej
18. Przejęcie długu

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł
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19. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy
20. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
niewymagającej sporządzenia aneksu
21. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń
losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)3
22. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia
i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej
docelowej wartości nieruchomości)3
23. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych
gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)3
24. Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia
kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
b) za koleje miesiące (opłata miesięczna)
25. Za podwyższenie Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w
zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku
choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata
uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia)
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata miesięczna
od podwyższonej raty kapitałowo – odsetkowej)
26. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

100,00 zł
100,00 zł
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

a) 1,50% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze
ubezpieczenie)
b) 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej
a) 1,50% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty
uzupełniającej) pomnożona (liczba dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez 730 dni6
b) 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub odsetkowej
16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na
nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia
TUiR SA.)
1

Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania.
3
Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi.
4
W przypadku odmowy kredytu 200,00 zł.
5
W przypadku odmowy kredytu 100,00 zł.
6
Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia.
2

4. Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym i Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym waloryzowanym kursem walut
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Kredyt VAT powiązany z Kredytem
inwestycyjnym

1. Za rozpatrzenie wniosku
2. Za udzielenie kredytu

0,00 zł
1,00% – 4,00%

3. Za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)
4. Za sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej
5. Za restrukturyzację zadłużenia

Kredyt VAT powiązany z Kredytem
inwestycyjnym waloryzowanym kursem walut

1,00%
0,20% od kwoty pozostałej do spłaty,
min. 200,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł
500,00 zł

20

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł

7. Za zawiadomienie o niedopłacie

10,00 zł

8. Przewalutowanie1 kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy)
- za kolejne

0,00 zł
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

10. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej
11. Przejęcie długu

100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł

12. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy
13. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
niewymagającej sporządzenia aneksu
1
Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBank S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania.

100,00 zł
100,00 zł

5. MultiKredyt Biznes i MultiKredyt Biznes waloryzowany kursem walut
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności
1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku/za rozpatrzenie podwyższenia
2. Prowizja za udzielenie kredytu/za podwyższenie kredytu

0,00 zł
2,00% – 4,00%/2,00% – 4,00% od kwoty podwyższenia

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
4. Za podwyższenie kwoty kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm

0,00% – 4,00%
0,00% – 4,00% od kwoty podwyższenia

5. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu1
6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu

MultiKredyt Biznes
waloryzowany kursem walut

MultiKredyt Biznes

0,25%

1

0,25%

7. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
8. Za aneks do Umowy kredytowej
9. Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta bądź Banku
10. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej
11. Pozyskanie przez Bank odpisu księgi wieczystej z powodu jego niezłożenia przez Kredytobiorcę
12. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
13. Za zawiadomienie o niedopłacie
14. Przewalutowanie2 kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy)
- za kolejne

0,00 zł
0,20% od kwoty pozostałej
do spłaty, min. 200,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł – 500,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

15. Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

16. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej

100,00 zł

17. Przejęcie długu

100,00 zł – 500,00 zł

18. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100,00 zł

19. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagającej sporządzenia aneksu

100,00 zł
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20. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń losowych(opłata pobierana miesięcznie
od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)3
21. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych (opłata
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej docelowej wartości nieruchomości)3
22. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych gotowych i w budowie od ognia i innych
zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)3
23. Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych,
pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
a) za pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu)
b) za koleje miesiące (opłata miesięczna)
24. Za podwyższenie Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kredytu
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w
dniu podwyższenia)
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu (opłata miesięczna od podwyższonej raty kapitałowo –
odsetkowej)

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
a) 1,50% od łącznej kwoty kredytu (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)
b) 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub
odsetkowej
a) 1,50% od łącznej kwoty podwyższenia kredytu
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej)
pomnożona (liczba dni upływających od dnia podwyższenia
do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia)
i podzielona przez 730 dni4
b) 4,00% od miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej lub
odsetkowej

25. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają
aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TUiR SA.)
1

Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania.
3
Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi.
4
Ilość dni w okresie 24 miesięcy kredytowania/ubezpieczenia.
2

6. Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes i Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes waloryzowanym kursem walut
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku

0,00 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu/podwyższenie kredytu

2,00% - 4,00%

3. Za wcześniejszą spłatę kredytu
4. Za aneks do Umowy kredytowej
5. Za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta bądź Banku
6. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej
7. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej
8. Przewalutowanie1 kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy)
- za kolejne

Kredyt VAT powiązany z MultiKredytem Biznes
waloryzowanym kursem walut

0,00 zł
0,20% od kwoty pozostałej do spłaty,
min. 200,00 zł

100,00 zł – 500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł – 500,00 zł2
100,00 zł

Max. 2,00% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł
0,00 zł
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 zł

9. Bezobciążeniowe wydzielenie działki

200,00 zł

10. Bezobciążeniowe wydzielenie działki wynikające z zapisów Umowy kredytowej

100,00 zł

11. Przejęcie długu
12. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100,00 zł – 500,00 zł
100,00 zł
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13. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
niewymagającej sporządzenia aneksu
1
Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania.
2
Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.

100,00 zł

7. Kredyt na zakup środków transportu(o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu

1

0,00 zł
3,00% - 10,00%

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:
a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do 12.12.2011 r.2
b) pozostałe

2,00%
0,00 zł

4. Opłata za sporządzenie Aneksu

50,00 zł

5. Koszty restrukturyzacji umowy

50,00 zł

6. Opłata za sporządzenie promesy kredytowej

0,00 zł – 50,00 zł

7. Opłata za zmianę waluty kredytu

0,00 zł

8. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100,00 zł

9. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
100,00 zł
niewymagającej sporządzenia aneksu
10. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)
kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
11. Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia
2,50% od miesięcznej raty kredytu
dla kredytów uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
1
Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00% - 10,00%.
2
Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł.

8. Kredyt na zakup środków transportu i Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut (o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 tony)
Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności
1. Za rozpatrzenie wniosku1

0,20%, min. 100,00 zł

2. Za udzielenie kredytu

1,00% - 2,00%

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm
4. Za wcześniejszą (częściową) spłatę kredytu

Kredyt na zakup środków transportu
waloryzowany kursem walut

Kredyt na zakup środków transportu

2

5. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu2

0,00% - 2,00%
0,25%
0,25%
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6. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu
Krótkoterminowego dla Firm
7. Za aneks do Umowy kredytowej na życzenie Klienta z tytułu:
- za zmianę harmonogramu uruchamiania transz (od transzy)
- za prolongatę spłaty kredytu powyżej 1 miesiąca (od kwoty prolongowanej)
8. Za restrukturyzację zadłużenia

0,00 zł
0,20%, min. 200,00 zł

0,25%, min. 50,00 zł

500,00 zł

0,00 zł – 100,00 zł

9. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100,00 zł

10. Promesa kredytowa

100,00 zł

11. Za zawiadomienie o niedopłacie
12. Przewalutowanie3 kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (możliwe po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy)
- za kolejne
13. Przejęcie długu
14. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy
15. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
niewymagającej sporządzenia aneksu
16. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych gotowych od ognia i innych zdarzeń
losowych(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości
nieruchomości)4
17. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych będących w trakcie budowy od ognia
i innych zdarzeń losowych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej
docelowej wartości nieruchomości)4
18. Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych lub komercyjno – mieszkalnych
gotowych i w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych
(opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej wartości nieruchomości)4
19. Za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego
zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub
nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub
pierwszej transzy kredytu)
20. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”
- Wariant 20
- Wariant 50
- Wariant 100

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla Klientów posiadających w Banku kredyt zabezpieczony hipoteką na
nieruchomości, którzy przystąpią lub posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia
TUiR SA.)

10,00 zł
0,00 zł
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 100,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł

n/d
100,00 zł
100,00 zł

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia
0,0075% miesięcznie od sumy ubezpieczenia

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za
niniejsze ubezpieczenie)

16,00 zł
33,00 zł
58,00 zł

1

W przypadku odmowy kredytu 100,00 zł.
Opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanego wcześniej kredytu.
3
Przewalutowanie wg kursu odpowiednio kupna/sprzedaży dewiz mBanku S.A. obowiązującego w dniu przewalutowania.
4
Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytowymi lub odsetkowymi.
2

24

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

Rodzaj dokumentu

Opis dokumentu

Tryb pobierania opłaty

Cena

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

Dokumenty związane z dokonywanymi
transakcjami1

Dokumenty o charakterze zaświadczeń
Duplikaty/kopie
Dokumenty o charakterze opinii

Dokumenty niestandardowe

Dokumenty potwierdzające wykonanie pojedynczej
transakcji oraz historia operacji i zestawienie
Opłata nie jest pobierana w następujących przypadkach:
transakcji.
a) za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej w
Placówce Banku,
b) za potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki
ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w
ramach polecenia zapłaty.
Dokumenty stwierdzające stan faktyczny
Opłata za każdy wydany dokument. Jeden dokument może
posiadanych przez Klienta produktów
dotyczyć jednego produktu
Duplikaty lub kopie dokumentów dotyczących
Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na liczbę
posiadanych przez Klienta produktów
stron
Opłata za każdy wydany dokument obejmujący okres 12
Dokumenty zawierające informację na temat
miesięcy, który zawiera:
obsługi posiadanych przez Klienta produktów
a) opinię o jednym produkcie albo
b) opinię o Kliencie
Dokumenty zawierające informacje nie
występujące w standardowych formularzach
Opłata za każdy wydany dokument
wykorzystywanych przez Bank

10,00 zł

40,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

100,00 zł

Opłaty za dostarczenie dokumentu:
- dostarczenie listem priorytetowym

0,00 zł

- dostarczenie przesyłką kurierską2

25,00 zł

- odbiór osobisty w Placówce

0,00 zł

- przesłanie skanu dokumentu

5,00 zł

1
2

W przypadku, kiedy na zamówiony dokument składa się więcej niż 2000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej.
Opcja dostępna tylko na terenie RP.
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Inne opłaty i prowizje1
Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

Rachunek bieżący:
MultiStarter BUSINESS/MultiKonto e-BUSINESS CLASS/MultiKonto
BUSINESS CLASS/MultiKonto MEDICUS/MultiKonto FIRST CLASS
(Taryfa: uproszczona księgowość/Taryfa: pełna księgowość)/
MultiPakiet (Taryfa: Transport/Taryfa: Handel i usługi)

Rachunek
Funduszy
Specjalnych

Rachunki walutowe

19,00 zł

n/d

19,00 zł

n/d

30,00 zł + koszty opłaty
sądowej za wybrany
dokument, zgodnie
z obowiązującą taryfą
właściwego sądu

1. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych
2. 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)
Opłaty nie pobiera się od zagranicznych banków, udziałowców
strategicznych mBanku S.A.
3. Uzyskanie w zastępstwie Klienta odpisów dokumentów (odpisy KW,
KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru Zastawów) – za jeden
dokument2
4. Wynajem skrytek sejfowych (opłata roczna)3
a) skrytka mała (wysokość do 5 cm.)
b) skrytka średnia (wysokość od 5 cm. do 15 cm.)
c) skrytka duża (wysokość powyżej 15 cm.)
UWAGA: Opłata pobierana jest za cały rok z góry. Dodatkowo opłaty
jednorazowe:
a) karta magnetyczna
b) zamek magnetyczny wraz z kompletem kluczy
5. Zamiana jednych nominałów znaków pieniężnych na inne nominały
(banknoty, bilon)
6. Przyjęcie do inkasa weksla zdyskontowanego przez inny Bank (od
sumy wekslowej)

80,00 zł

30,00 zł + koszty opłaty sądowej za wybrany dokument, zgodnie
z obowiązującą taryfą właściwego sądu

360,00 zł
600,00 zł
900,00 zł

n/d

10,00 zł
250,00 zł
0,50%, min. 3,00 zł

n/d

0,20%, min. 60,00 zł, max. 400,00 zł

n/d

40,00 zł

n/d

7. Zgłoszenie weksla do protestu4
8. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec
roku w wersji elektronicznej5
9. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec
roku w wersji papierowej5
10. Powiadomienia SMS
a) Standard
- abonament miesięczny
- opłata za SMS
b) Optimum
- abonament miesięczny
- liczba SMS w abonamencie
- opłata za SMS poza abonamentem
c) Premium
- abonament miesięczny
- liczba SMS w abonamencie
- opłata za SMS poza abonamentem

0,00 zł
40,00 zł

0,00 zł
0,35 zł
3,00 zł
20
0,35zł

n/d

6,00 zł
45
0,35zł
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d) Maximum
- abonament miesięczny
- liczba SMS w abonamencie
- opłata za SMS poza abonamentem
Po zmianie rodzaju abonamentu nowe opłaty zaczną obowiązywać od
daty kolejnego rozliczenia)
11. Powiadomienia e-mail – abonament miesięczny
12. Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie dyspozycją Klienta
z rachunku technicznego przy uruchomieniu kredytów
13. Opłata pobierana przez Bank z tytułu dodatkowych wyjaśnień
z powodu niejasnych lub niekompletnych instrukcji przy przelewach
zagranicznych (opłatę pobiera się od Klienta lub Banku zagranicznego)

9,00 zł
90
0,35zł

n/d

0,00 zł

n/d

30,00 zł

n/d
100,00 zł

14. Poszukiwanie wpływu na zlecenie Klienta

50,00 zł + koszty innych banków

15. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

30,00 zł

Rachunek pomocniczy
1. Dla rachunków: MultiPlus (Taryfa Standard/Taryfa Business Max): e-BC, BC, FC (Taryfy: uproszczona księgowość/pełna księgowość), Medicus, MultiPakiet Transport, MultiPakiet Handel
i Usługi: opłaty i prowizje pobierane są odpowiednio jak dla MultiKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość), BUSINESS MEDICUS,
MultiPakiet (Taryfa: Transport), MultiPakiet (Taryfa: Handel i Usługi)
1
Dla rachunków Plan Finansowania Biznesu – opłaty i prowizje identyczne jak dla MultiKonta FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość).
2
W przypadku braku rachunku wpłata dokonywana jest w kasie Banku.
3
Dotyczy Centrum Usług Finansowych Nr 1 w Warszawie.
4
Opłata pobierana dodatkowo, niezależnie od zwrotu kosztów protestu poniesionych przez Bank.
5
Dokument zawiera informację o saldzie wszystkich posiadanych produktów. Opłata za dokument pobierana jest tylko raz, niezależnie od ilości posiadanych produktów.

Produkty wycofane ze sprzedaży
1. Karta Visa Business
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej1
2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

100,00 zł
1

100,00 zł

3. Roczna opłata za kartę główną

75,00 zł

4. Roczna opłata za kartę dodatkową
5. Prowizja za jednorazowe rozliczenie transakcji bezgotówkowych

75,00 zł
2

1,30%

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku

3% min. 5,00 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach i oddziałach Banków na terenie Polski
2

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach i oddziałach Banków za granicą

3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

9. Prowizja za miesięczne rozliczenie wypłat gotówki2

0,00 zł

10. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych
w funkcjonalność sprawdzania salda)

5,00 zł

11. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25,00 zł

12. Opłata za zdefiniowanie PIN

0,00 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł
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14. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 zł

15. Opłata za zmianę limitu wydatków

0,00 zł

16. Opłata za przekroczenie limitu wydatków

30,00 zł

17. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego (daty generowania wyciągu)

5,00 zł

18. Opłata za wyciąg papierowy

0,00 zł

19. Awaryjna wypłata gotówki3

Równowartość 100 USD

20. Wydanie karty zastępczej

150,00 zł

1

Dla karty Visa Business wydanej do rachunku MultiStarter BUSINESS opłata wynosi 50,00 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
Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.

2. Kredyty
a) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) 1
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu

2

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:
a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do 12.12.2011 r.3
b) pozostałe

0,00 zł
3,00% - 10,00%
2,00%
0,00 zł

4. Opłata za sporządzenie Aneksu

50,00 zł

5. Koszty restrukturyzacji umowy

50,00 zł

6. Opłata za sporządzenie promesy kredytowej
7. Opłata za zmianę waluty kredytu
8. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

0,00 zł – 50,00 zł
0,00 zł
100,00 zł

9. Za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy
100,00 zł
niewymagającej sporządzenia aneksu
10. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego
0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu
zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku
przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)
kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
11. Ubezpieczenie spłaty kredytu samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia
2,50% od miesięcznej raty kredytu
dla kredytów uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet –
PDK SA)
1
Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia 4 lipca 2013 r. do odwołania
2
Prowizja za udzielenie kredytu dla wniosków złożonych przez pośredników oraz u dealerów kredytowych współpracujących z Bankiem wynosi 0,00% - 10,00%.
3
Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł.
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mBank S.A. 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 01.01.2014 r.
wynosi 168.696.052 złote.

29

