Sazebník
bankovních
poplatků
mBank
pro podnikatele

maximum výhod a pohodlí

Sazebník bankovních
poplatků mBank
pro podnikatele
platný od 5. 12. 2011

I. Podnikatelský účet mBUSINESS KONTO
Poplatek

Transakce/služby

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

Zřízení, vedenía zrušeníúčtu
zřízeníúčtu mBUSINESS KONTO
vedeníúčtu mBUSINESS KONTO
zrušeníúčtu mBUSINESS KONTO
zadání/ změna názvu účtu
Internetové bankovnictví

2. Bezhotovostníplatebnístyk
2.1. Domácíplatebnístyk
a) účetnípoložka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv
odchozí/ příchozíplatby na účet mBUSINESS KONTO
b) realizace platebního příkazu z firmeního účtu mBUSINESS
KONTO na účet v mBank ČR, nebo na účet předdefinovaného
příjemce v mBank ČR
c) realizace platebního příkazu z firemního účtu mBUSINESS
KONTO na účet v jiné bance v ČR, nebo na účet
předdefinovaného příjemce v jiné bance v ČR
d) zřízení, změna nebo zrušenídefinovaného příjemce pro platby
z účtu mBUSINESS KONTO
e) realizace převodu z účtu mBUSINESS KONTO na účet
definovaného příjemce v mBank ČR
f) realizace převodu z účtu mBUSINESS KONTO na účet
definovaného příjemce v jiné bance v ČR
g) zřízení, změna nebo zrušenítrvalého platebního příkazu
z účtu mBUSINESS KONTO
h realizace trvalého platebního příkazu z účtu
mBUSINESS KONTO na jiný účet v mBank ČR
ch) realizace trvalého platebního příkazu z účtu
mBUSINESS KONTO na účet v jiné bance v ČR
i) zřízení, změna nebo zrušenípovoleník inkasu z účtu
mBUSINESS KONTO
j) zřízení, změna nebo zrušenípříkazu k inkasu na účet
mBUSINESS KONTO
k) realizace inkasního převodu z účtu mBUSINESS KONTO
na jiný účet v mBank ČR
l) realizace inkasního převodu z účtu mBUSINESS KONTO
na účet v jiné bance v ČR
m) realizace inkasního převodu na účet mBUSINESS KONTO
z jiného účtu v mBank nebo účtu v jiné bance v ČR
n) zřízení, změna nebo zrušeníslužby mTRANSFER
zrušeníslužby mTRANSFER
o) vedeníslužby mTRANSFER
p) příchozíplatba na účet mBUSINESS Konto
prostřednictvím služby mTRANSFER
q) realizace on-line platebního převodu z účtu
mBUSINESS KONTO prostřednictvím služby mTRANSFER

0 Kč
0 Kč / měsíc
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

3 Kč

20 Kč

X

20 Kč

0 Kč

X

20 Kč

0 Kč

X

20 Kč

3 Kč

X

20 Kč

0 Kč

X

20 Kč

0 Kč
3 Kč
0 Kč

X

20 Kč

0 Kč

X

20 Kč

0 Kč
3 Kč
0 Kč
0 Kč

X
0 Kč
50 Kč / měsíc

X

0 Kč
0 Kč

2.2. Zahraničníplatebnístyk - SWIFT platby
a) realizace zahraničníplatby

b) realizace platby v cizíměně v rámci ČR
c)
d)
e)
f)

zrušeníplatby před zpracováním
vráceníplatby
vráceníplatby na žádost klienta
poplatek za manuálnízpracováníplatebního příkazu z důvodu
chybějících nebo chybně uvedených údajů
g) připsánípříchozíplatby

0,5% z částky
převodu,
min. 220 Kč,
max.840 Kč
0,5% z částky
převodu,
min. 220 Kč,
max.840 Kč

X

X

X
X
300 Kč
450 Kč
300 Kč
49 Kč

0,5% z částky
převodu,
min. 390Kč,
max.990 Kč
0,5% z částky
převodu,
min. 390Kč,
max.990 Kč

20 Kč

I. Podnikatelský účet mBUSINESS KONTO
Poplatek

Transakce/služby

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

2.3. Zahraniční platebnístyk - SEPA platby (europlatby)
a) realizace odchozí SEPA platby
49 Kč
b) připsánípříchozíSEPA platby
49 Kč
c) vráceníSEPA platby na žádost klienta
49 Kč
3.
a)
b)
c)
d)

Povolené přečerpání
poskytnutíúvěru
poplatek za druhý a každý dalšírok obnoveníúvěru
vedeníúvěru
zrušeníúvěru

e) rezervace zdrojů

4. Výpisy z účtu a potvrzení
a) sledovánítransakcía generováníelektronických výpisů
v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou
adresu Klienta
c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta
d) papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční
adresu Klienta
e) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční
adresu Klienta
f) jednorázové vyhotovenía zaslánímimořádného výpisu
na žádost Klienta
g) jednorázové vyhotovenía zasláníhistorie transakcí
za zvolené obdobína žádost Klienta
h) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzeníaktuálního
zůstatku na žádost Klienta
ch) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzení
o realizaci příchozí/ odchozíplatby na žádost Klienta
i) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío zřízenípovolení
k inkasu z účtu na žádost Klienta
j) potvrzenío zadánízahraničníplatby
k) potvrzenío vykonáníodchozízahraničníplatby
l) potvrzenío přijetízahraničníplatby
m) potvrzenío připsánízahraničníplatby na účet banky príjemce
(SWIFT potvrzení)
5. Dalšíčinnosti
a) sankčnípoplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
b) vyhotovenía zaslání1. upomínky v případě poklesu zůstatku
na nepovolený debet
c) vyhotovenía zaslání2. a každé dalšíupomínky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
d) jednorázové vyhotovenía zasláníkopie nebo duplikátu
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío majiteli účtu
na žádost Klienta

x
x
x

69 Kč
69 Kč
69 Kč

1 % z výše schváleného limitu
100 Kč
0 Kč
0 Kč
0,15 % z nevyužité částky limitu měsíčně
(za dny, kdy je čerpáno
přes 50% limitu se poplatek neúčtuje)

0 Kč
0 Kč
0 Kč
30 Kč / výpis
30 Kč / výpis
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
450 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč
100 Kč

II. Spořícíúčet pro podnikatele
m BUSINESS eMAX
Poplatek

Transakce/služby

1.
a)
b)
c)
d)

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

Zřízení, vedenía zrušeníúčtu
zřízeníspořicího účtu mBUSINESS eMAX
vedeníspořicího účtu mBUSINESS eMAX
zrušeníspořicího účtu mBUSINESS eMAX
zadání/ změna názvu účtu

2. Bezhotovostníplatebnístyk
a) účetnípoložka vzniklá zaúčtováním jakékoliv
odchozí/ příchozíplatby na spořicíúčet mBUSINESS eMAX
b) zřízení, změna nebo zrušení1 definovaného příjemce
pro platby z účtu mBUSINESS eMAX (na účet v mBank ČR
nebo účet v jiné bance v ČR)
c) 1. realizace převodu ze spořícího účtu mBUSINESS eMAX v
kalendářním měsíci na účet definovaného příjemce v mBank ČR
d) 1. realizace převodu ze spořícího účtu mBUSINESS eMAX
v kalendářním měsíci na účet definovaného příjemce
v jiné bance v ČR
e) 2. a každá dalšírealizace převodu ze spořícího účtu
mBUSINESS eMAX v kalendářním měsíci
na účet definovaného příjemce
3. Výpisy z účtu a potvrzení
a) sledovánítransakcía generováníelektronických výpisů
v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou
adresu Klienta
c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta
d) papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční
adresu Klienta
e) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční
adresu Klienta
f) jednorázové vyhotovenía zaslánímimořádného výpisu
na žádost Klienta
g) jednorázové vyhotovenía zasláníhistorie transakcí
za zvolené obdobína žádost Klienta
h) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzeníaktuálního
zůstatku na žádost Klienta
ch) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío realizaci
příchozí/ odchozíplatby na žádost Klienta
4. Dalšíčinnosti
a) sankčnípoplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
b) vyhotovenía zaslání1. upomínky v případě poklesu zůstatku
na nepovolený debet
c) vyhotovenía zaslání2. a každé dalšíupomínky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
d) jednorázové vyhotovenía zasláníkopie nebo duplikátu
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío majiteli účtu
na žádost Klienta

0 Kč
0 Kč / měsíc
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

X

20 Kč

0 Kč

X

20 Kč

3 Kč

X

20 Kč

150 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
30 Kč / výpis
30 Kč / výpis
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč
100 Kč

III. Ú čet pro internetové obchody
mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER
Poplatek

Transakce/služby
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zřízení, vedenía zrušeníúčtu
zřízeníúčtu mBUSINESS KONTO se službou mTRANSFER
vedeníúčtu mBUSINESS KONTO se službou mTRANSFER
zrušeníúčtu mBUSINESS KONTO se službou mTRANSFER
změna konfigurace služby mTRANSFER
zřízení, změna nebo zrušeníslužby mTRANSFER
přidánídalšíslužby mTRANSFER
měsíčnípoplatek za vedeníslužby mTRANSFER

2. Bezhotovostníplatebnístyk
a) účetnípoložka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv
odchozí/ příchozíplatby na účet mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER
b) realizace platebního příkazu z účtu mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER na jiný účet v mBank ČR
c) realizace platebního příkazu z účtu mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER na účet v jiné bance v ČR
d) realizace on-line platebního převodu z účtu mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER prostřednictvím služby mTRANSFER
e) zřízení, změna nebo zrušenídefinovaného příjemce
pro platby z účtu mBUSINESS KONTO se službou mTRANSFER
f) realizace převodu z účtu mBUSINESS KONTO se službou
mTRANSFER na účet definovaného příjemce v mBank ČR
g) realizace převodu z účtu mBUSINESS KONTO se službou
mTRANSFER na účet definovaného příjemce v jiné bance v ČR
h) příchozíplatba na účet mBUSINESS KONTO se službou
mTRANSFER prostřednictvím služby mTRANSFER
3. Výpisy z účtu a potvrzení
a) sledovánítransakcía generováníelektronických výpisů
v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou
adresu Klienta
c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta
d) papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční
adresu Klienta
e) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční
adresu Klienta
f) jednorázové vyhotovenía zaslánímimořádného
výpisu na žádost Klienta
g) jednorázové vyhotovenía zasláníhistorie transakcí
za zvolené obdobína žádost Klienta
h) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzeníaktuálního
zůstatku na žádost Klienta
ch) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío realizaci
příchozí/ odchozíplatby na žádost Klienta
4. Dalšíčinnosti
a) sankčnípoplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
b) vyhotovenía zaslání1. upomínky v případě poklesu zůstatku
na nepovolený debet
c) vyhotovenía zaslání2. a každé dalšíupomínky v případě
poklesu zůstatku na nepovolený debet
d) jednorázové vyhotovenía zasláníkopie nebo duplikátu
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío majiteli účtu
na žádost Klienta
f) změna disponenta k účtu mKBUSINESS ONTO se službou
mTRANSFER na žádost Klienta

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

individuálnísazba dle smlouvy
individuálnísazba dle smlouvy
individuálnísazba dle smlouvy
0Kč
0Kč
0Kč
0Kč

0 Kč
0 Kč
3 Kč

X

20 Kč

0 Kč
0 Kč
individuálnísazba dle smlouvy
individuálnísazba dle smlouvy
individuálnísazba dle smlouvy

0 Kč
0 Kč
0 Kč
30 Kč / výpis
30 Kč / výpis
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč
100 Kč
150 Kč

III. Ú čet pro internetové obchody
mBUSINESS KONTO
se službou mTRANSFER
Poplatek

Transakce/služby
g) změna e-mailové adresy pro zasíláníCSV výpisů
na žádost Klienta

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

0 Kč

Poznámka: Jedná se o technický účet určený pro příjem plateb v internetovém obchodě.

IV. Platebníkarty
Poplatek

Transakce/služby

1. Karta VISA BUSINESS ELECTRON neembosovaná
k podnikatelskému účtu mKONTO Business
a) poplatek za vydání/ obnoveníhlavníkarty
b) ročnípoplatek za druhý a každý dalšírok platnosti hlavníkarty
c) poplatek za vydání/ obnovenídodatkové karty
d) ročnípoplatek za druhý a každý dalšírok platnosti
dodatkové karty
e) použitíkarty k platbě zbožía služeb v obchodech v ČR
a v zahraničí(bezhotovostnítransakce)
f) použitíkarty k platbě zbožía služeb na internetu
(bezhotovostnítransakce)
g) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím
hlavníkarty, pokud celkový měsíčníobjem bezhotovostních
transakcíplatebnía kreditníkartou je do 1 999,99 Kč
h) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím
hlavníkarty, pokud celkový měsíčníobjem bezhotovostních
transakcíplatebnía kreditníkartou je 2 000 - 2 999,99 Kč
ch) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím
hlavníkarty, pokud celkový měsíčníobjem bezhotovostních
transakcíplatebnía kreditníkartou je 3 000 - 3 999,99 Kč
i) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím
hlavníkarty, pokud celkový měsíčníobjem bezhotovostních
transakcíplatebnía kreditníkartou je 4 000 Kč a více
j) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím
dodatkové karty
k) výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí
l) výběr hotovosti u obchodníků (cash back)
m) výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance)
n) zjištěnídisponibilního zůstatku na účtu
prostřednictvím bankomatu
o) blokace karty
p) vydáníduplikátu karty
q) nastavení/ změna autorizačních limitů pro karetnítransakce
r) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci
s) změna PIN kódu
t) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío realizaci
platby kartou na žádost Klienta
u) jednorázové vyhotovenía zaslánípotvrzenío blokaci karty
na žádost Klienta

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

0 Kč
0 Kč
0 Kč
100 Kč
0 Kč
0 Kč
3 výběry měsíčně / každý 9 Kč
4. a každý dalšívýběr / 35 Kč
1 výběr měsíčně / 0 Kč
2. a 3. výběr / každý 9 Kč
4. a každý dalšívýběr / 35 Kč
2 výběry měsíčně / 0 Kč
3. výběr / 9 Kč
4. a každý dalšívýběr / 35 Kč
3 výběry měsíčně / 0 Kč
4. a každý dalšívýběr / 35 Kč
35 Kč
výběr do 2 499,99 Kč / 35 Kč
výběr 2 500,00 Kč a více / 0 Kč
0 Kč
35 Kč
0 Kč
0 Kč
100 Kč
0 Kč
0 Kč
25 Kč
100 Kč
100 Kč

Při zúčtovánítransakcíprováděných v jiné měně než CZK a EUR může být vydavatelem platebních
karet použit směnný kurz, zahrnujícípoplatek za převalutovánído výše 2% z objemu transakce.
Měsíčníobjem bezhotovostních transakcív položkách 1. g), h), ch) a i) znamená objem transakcí
kartami vydanými k účtům jejichž je Klient majitelem. V případě společných účtů budou transakce
připisovány na jednotlivé karty majitelů, transakce dodatkovou kartou budou připisovány
spolumajitelům rovným dílem.
Poplatek za výběry je zaúčtován v souhrnné výši nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci.

V. Notifikačníslužby
Poplatek

Transakce/služby

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

1. Automatická notifikace (bez nutnosti aktivace)
a) odesláníSMS notifikace k autorizaci plateb zadaných
prostřednictvím Internetového bankovnictví
b) odesláníSMS notifikace s aktuálním stavem účtu
na žádost Klienta
c) odesláníSMS notifikace ze skupiny základních notifikací
zveřejněných na stránkách mBank ČR
2.
a)
b)
c)
d)
e)

SMS Push (notifikace prostřednictvím SMS zpráv)
zřízení, změna, zrušenínotifikačníslužby SMS Push
odesláníjednorázové SMS notifikace v rámci služby SMS Push
balíček Push 20 obsahujícíodeslání20 SMS notifikacíměsíčně
balíček Push 40 obsahujícíodeslání40 SMS notifikacíměsíčně
balíček Push 60 obsahujícíodeslání60 SMS notifikacíměsíčně

3. E-mail Push (notifikace prostřednictvím e-mailových zpráv)
a) zřízení, změna, zrušenínotifikačníslužby E-mail Push
b) odesláníjednorázové e-mailové notifikace v rámci služby
E-mail Push

0 Kč / SMS
X

10 Kč / SMS

X

0 Kč / SMS

0 Kč

0 Kč

X
1,40 Kč / SMS
25 Kč / měsíc
45 Kč / měsíc
55 Kč / měsíc

20 Kč

X

20 Kč

0 Kč / e-mail

VI. Ostatnípoplatky
Poplatek

Transakce/služby

a) změna osobních nebo firemních údajů v bankovních systémech
mBank ČR
b) vystaveníbankovníreference na Klienta mBank ČR na formuláři
mBank na žádost Klienta
c) vystaveníbankovníreference na Klienta mBank ČR na formuláři
Klienta na žádost Klienta
d) vystaveníbankovníreference na účet vedený v mBank ČR
na formuláři mBank na žádost Klienta
e) vystaveníbankovníreference na účet vedený v mBank ČR
na formuláři Klienta na žádost Klienta
f) podáníinformace oprávněné osobě dle exekučního titulu nebo
osobě, která utrpěla škodu (podle § 38 odst. 6 zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách)
g) realizace exekučního příkazu na účtu Klienta, poplatek
za jednu operaci
h) ostatníslužby v sazebníku konkrétně neuvedené

Internetové Automatická Operátor
bankovnictví mLinka
mLinky

X

X
300 Kč + 20% DPH
500 Kč + 20% DPH
300 Kč + 20% DPH
500 Kč + 20% DPH
200 Kč + 20% DPH
400 Kč
300 Kč

Poznámka: V případě položky f), pokud žadatel požaduje informace o více subjektech, bude
poplatek účtován za každou informaci, která se vztahuje k danému subjektu.

0 Kč

maximum výhod a pohodlí

Retailové bankovnictví BRE Bank S.A.
clen skupiny Commerzbank

