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Rachunek mBanku z terminalem 
od PayTel
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mBank obsługuje depozytowo określone formy prawne

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2. Spółki cywilne
3. Spółki jawne
4. Spółki partnerskie
5. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uwaga!!! Rachunki dla poniższych form prawnych 
mogą być otwarte tylko w placówce mBanku
6. Stowarzyszenia rejestrowe
7. Spółdzielnie
8. Fundacje
9. Spółki komandytowe
10. Szkoły i przedszkola
11. Stowarzyszenia zwykłe
12. Jednostki oświatowe
13. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
14. Wspólnoty mieszkaniowe
15. Kościoły/związki wyznaniowe

Przychód 
roczny 

<10 mln PLN

mBank obsługuje określone formy prawne działalności 
gospodarczych

Tylko 
Rezydenci
z nr. PESEL
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mBiznes konto Komfort
Dla klientów aktywnie korzystających z rachunku

Prowadzenie: 0zł  przez 12 mc.

100 bezpłatnych przelewów internetowych miesięcznie

Pierwsza karta debetowa i wypłaty 100zł i więcej w bankomatach mBank, Euronet, 
PlanetCash, BZ WBK za 0 zł

Darmowe wpłaty we wpłatomatach mBank i PlanetCash

Terminal za darmo przez rok od PayTel SA (nie dotyczy taksówek) 

Fakturowanie 
z rachunkiem

mPlatforma Walutowa
wymiana walut online

Aplikacja mobilna mLinia i czat dostępne 
24/7

Dostęp do placówek 
mBank oraz mFinanse

Leasing dopasowany 
do potrzeb firmy

mBiznes konto Komfort dla klientów PayTel S.A
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automat po 12 m

Oferta standardowa po 12 mc.

Karta debetowa

Przelew wewnętrzny
(w ramach mBanku)

4

Prowadzenie 
rachunku

5

1

Przelew zewnętrzny3

ATM własny*6

mBiznes
konto Standard

mBiznes
konto Komfort

mBiznes
konto Start

mBiznes
konto Premium

0 zł  warunek: 
płatność ZUS 
Inaczej 9 zł

0 zł 25 zł 50 zł

1,5 zł1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł

1,5 zł
(poza firmę)0 zł

1,5 zł
(poza firmę)

1,5 zł
(poza firmę)

0 zł warunek 
POS 500 zł
Inaczej 5 zł

0 zł warunek 
POS 200 zł
Inaczej 5 zł

0 zł 1 szt.
5 zł kolejne

0 zł 1 szt.
5 zł kolejne

0 zł0 zł 0 zł 0 zł

Pozostałe opłaty7 Jednolita oferta

Pula bezpłatnych 
przelewów (wew.+zew.)

2 -
5 szt. 

warunek: płatność 
ZUS

20 szt. 50 szt.

* Przy wypłacie 100zł i więcej

Rachunek z 
terminalem

0 zł przez 
12 mc

1,5 zł

1,5 zł
(poza firmę)

0 zł 1 szt.
5 zł kolejne

0 zł

100 szt.
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Karta debetowa

Przelew wewnętrzny
(w ramach mBanku)

4

Prowadzenie 
rachunku

5

1

Przelew zewnętrzny3

ATM własny*6

mBiznes
konto Standard

mBiznes
konto Komfort

mBiznes
konto Start

mBiznes
konto Premium

0 zł  warunek: 
płatność ZUS 
Inaczej 9 zł

0 zł 25 zł 50 zł

1,5 zł1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł

1,5 zł
(poza firmę)0 zł

1,5 zł
(poza firmę)

1,5 zł
(poza firmę)

0 zł warunek 
POS 500 zł
Inaczej 5 zł

0 zł warunek 
POS 200 zł
Inaczej 5 zł

0 zł 1 szt.
5 zł kolejne

0 zł 1 szt.
5 zł kolejne

0 zł0 zł 0 zł 0 zł

Pozostałe opłaty7 Jednolita oferta

Pula bezpłatnych 
przelewów (wew.+zew.)

2 -
5 szt. 

warunek: płatność 
ZUS

20 szt. 50 szt.

* Przy wypłacie 100zł i więcej

Możliwość bezpłatnego przekształcenia rachunku przez mLinię
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Produkty dodatkowe
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Możliwość ustawienia limitów indywidualnych i dwuosobowych dla pełnomocników do rachunków. 
Usługa bezpłatna wymagająca podpisania umowy w placówce mBanku.
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Centrum zadań
System przypomnień o zbliżających się płatnościach i terminach rozliczeń podatkowych.
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 saldo rachunku bez logowania – kwota dostępnych środków 
widoczna bez logowania 

 proste przelewy
 historia transakcji na rachunku 

 powiadomienia o nowych transakcjach – aplikacja może 
wyświetlać powiadomienia w przypadku otrzymania/wysłania 
przelewu, płatności kartą, transakcji BLIK

 mLinia na klik– mLinia na klik umożliwia kontakt z 
Konsultantem mLinii z poziomu aplikacji mobilnej bez 
konieczności dodatkowej autoryzacji w postaci identyfikatora i 
telekodu

 BLIK – płatność za zakupy i wypłaty z bankomatów 
bezpośrednio za pomocą telefonu
 Mobilna autoryzacja – potwierdzanie transakcji 
realizowanych na komputerze w aplikacji mobilnej (bez 
konieczności przepisywania haseł z sms)

Aplikacja mobilna
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Doradcy mBanku są zawsze dostępni
 mLinia i Eksperci Online dostępni 24/7

 różne sposoby komunikacji – rozmowa telefoniczna, video-czat i czat tekstowy 
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mPlatforma Walutowa
 system wymiany walut online – natychmiastowa realizacja kupna/sprzedaży

 EUR, USD, GBP, CHF – natychmiastowa realizacja kupna/sprzedaży
 Bezpłatne rachunki walutowe – dla klientów korzystających z mPlatformy

 Wymiana walut 24/7 – w godzinach 8-17 niski spread
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mKsięgowość
System księgowy dostępny w serwisie transakcyjnym banku. 

 fakturowanie

 rejestracja kosztów
 wyliczanie podatków

 generowanie i wysyłanie 
deklaracji podatkowych
 wysyłanie przypomnień o 
płatności do kontrahentów

 ewidencja środków trwałych

za dostęp do systemu 
w ramach pakietu Start 
(samodzielne księgowanie 
przez klienta)

0zł


