Sazebník

bankovních poplatků
mBank pro podnikatele
Platný od 1. 11. 2012.
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I. Podnikatelský účet mKONTO business
Internetové 
bankovnictví

Transakce / služby
a) založení / vedení / zrušení účtu

mLinka

0 Kč

Bezhotovostní platební styk
Domácí platební styk
a) příchozí platba

0 Kč

b) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce

0 Kč

20 Kč

c) odchozí platba

0 Kč

20 Kč

d) zřízení, změna nebo zrušení trvalého platebního příkazu

0 Kč

20 Kč

e) trvalý platební příkaz

0 Kč

f) zřízení, změna nebo zrušení povolení k inkasu / příkazu k inkasu

0 Kč

20 Kč

g) inkasní převod

0 Kč

h) realizace inkasního převodu z mBank ČR nebo jiné banky v ČR

0 Kč

ch) zřízení, změna nebo zrušení služby mTRANSFER

0 Kč

i) vedení služby mTRANSFER

50 Kč / měsíc

j) odchozí platba / příchozí platba prostřednictvím služby mTRANSFER

0 Kč

  Zahraniční platební styk SEPA platby (europlatby)
a) odchozí platba

0 Kč

b) příchozí platba

20 Kč
0 Kč

c) zrušení platby před zpracováním

0 Kč

d) vrácení platby na žádost klienta

49 Kč

Zahraniční platební styk – SWIFT platby

a) odchozí platba / platba v cizí měně v rámci ČR

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

b) příchozí platba

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

49 Kč
20 Kč

c) zrušení platby před zpracováním
d) vrácení platby

300 Kč

e) vrácení platby na žádost klienta

450 Kč

f) manuální zpracování platebního příkazu

300 Kč

Povolené přečerpání
1 % z výše schváleného
limitu

a) poskytnutí úvěru
b) poplatek za druhý a každý další rok obnovení úvěru

100 Kč

c) vedení / zrušení úvěru

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

d) rezervace zdrojů

II. Spořicí účet pro podnikatele eMAX business
Internetové
bankovnictví

Transakce / služby
a) založení / vedení / zrušení účtu

mLinka

0 Kč

Bezhotovostní platební styk
a) příchozí platba

0 Kč

b) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce

0 Kč

20 Kč

c) 1. odchozí platba z účtu eMAX business na účet definovaného
příjemce v kalendářním měsíci

0 Kč

20 Kč

d) 2. a každá další odchozí platba z účtu eMAX business na účet
definovaného příjemce v kalendářním měsíci

19 Kč

39 Kč
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III. Účet pro internetové obchody mKONTO business
se službou mTRANSFER
Internetové 
bankovnictví

Transakce / služby

mLinka

individuální sazba 
dle smlouvy

a) zřízení / vedení / zrušení účtu
b) zřízení / změna / vedení / zrušení služby mTRANSFER

0 Kč

Bezhotovostní platební styk
a) příchozí platba na účet mKONTO business se službou mTRANSFER
prostřednictvím služby mTRANSFER
b) odchozí platba

0 Kč
0 Kč

c) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce
d) převod z účtu mKONTO business se službou mTRANSFER 
na účet definovaného příjemce

20 Kč
0 Kč

individuální sazba 
dle smlouvy

Měsíční objem bezhotovostních transakcí v položkách f), g), h) a ch) 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.

IV. Platební karty
Internetové
bankovnictví

Transakce / služby

mLinka

VISA Business Electron kontaktní, neembosovaná karta k podnikatelskému účtu mKONTO business
a) vydání / obnovení hlavní karty

0 Kč

b) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti hlavní karty

0 Kč

c) vydání / obnovení dodatkové karty

0 Kč

d) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti dodatkové karty
e) platba zboží a služeb v obchodech v ČR a v zahraničí / 
na internetu (bezhotovostní transakce)

100 Kč
0 Kč

f) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím hlavní 
karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních transakcí
platební a kreditní kartou je do 1 999,99 Kč

3 výběry měsíčně / 
každý 9 Kč
4. a každý další výběr
/ 35 Kč

g) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím hlavní 
karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních transakcí
platební a kreditní kartou je 2 000–2 999,99 Kč

1 výběr měsíčně / 0 Kč
2. a 3. výběr / 
každý 9 Kč
4. a každý další výběr
/ 35 Kč

h) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím hlavní 
karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních transakcí
platební a kreditní kartou je 3 000–3 999,99 Kč

2 výběry měsíčně / 0 Kč
3. výběr / 9 Kč
4. a každý další výběr
/ 35 Kč

ch) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím hlavní 
karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních transakcí
platební a kreditní kartou je 4 000 Kč a více

3 výběry měsíčně / 0 Kč
4. a každý další výběr
/ 35 Kč

i) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR 
prostřednictvím dodatkové karty

35 Kč

j) výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí
k) výběr hotovosti u obchodníků (cash back)

výběr do 2 499,99 Kč
/ 35 Kč
výběr 2 500,00 Kč a více
/ 0 Kč
0 Kč

l) výběr hotovosti v pobočkách bank (cash advance)
m) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu
n) blokace karty

35 Kč
0 Kč
0 Kč

o) vydání duplikátu karty

100 Kč

p) nastavení / změna autorizačních limitů pro karetní transakce
q) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci
r) změna PIN kódu

0 Kč
0 Kč
25 Kč

s) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby kartou
/ o blokaci karty na žádost klienta
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100 Kč

Při zúčtování transakcí prováděných v jiné měně než CZK a EUR může být vydavatelem platebních karet
použit směnný kurz, zahrnující poplatek za převalutování do výše 2 % z objemu transakce.
Měsíční objem bezhotovostních transakcí v položkách f), g), h) a ch) 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.

V. Notif¡kační služby
Internetové 
bankovnictví

Transakce / služby

mLinka

Automatická notifikace (bez nutnosti aktivace)
a) odeslání SMS notifikace k autorizaci plateb zadaných 
prostřednictvím internetového bankovnictví
b) odeslání SMS notifikace s aktuálním stavem účtu na žádost klienta
c) odeslání SMS notifikace ze skupiny základních notifikací 
zveřejněných na stránkách mBank ČR

0 Kč / SMS
10 Kč / SMS
0 Kč / SMS

SMS push (notifikace prostřednictvím SMS zpráv)
a) zřízení, změna, zrušení notifikační služby SMS push

0 Kč

20 Kč

b) odeslání jednorázové SMS notifikace
v rámci služby SMS push

1,40 Kč / SMS

c) balíček Push 20 obsahující odeslání 20 SMS notifikací měsíčně

25 Kč / měsíc

d) balíček Push 40 obsahující odeslání 40 SMS notifikací měsíčně

45 Kč / měsíc

e) balíček Push 60 obsahující odeslání 60 SMS notifikací měsíčně

55 Kč / měsíc

E-MAIL push (notifikace prostřednictvím e-mailových zpráv)
a) zřízení, změna, zrušení notifikační služby E-MAIL push
b) odeslání jednorázové e-mailové notifikace v rámci služby 
E-MAIL push

0 Kč

20 Kč

0 Kč / e-mail

VI. Výpisy a potvrzení
Internetové 
bankovnictví

Transakce / služby
a) elektronický výpis zasílaný měsíčně / ročně na e-mailovou 
adresu klienta
b) papírový výpis zasílaný měsíčně / ročně na korespondenční 
adresu klienta

mLinka

0 Kč
30 Kč / výpis

c) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu / historie
transakcí za zvolené období / potvrzení aktuálního zůstatku /
potvrzení o realizaci příchozí / odchozí platby / potvrzení 
o zřízení povolení k inkasu z účtu na žádost klienta

100 Kč

d) potvrzení o zadání / vykonání / přijetí zahraniční platby

100 Kč

e) potvrzení o připsání zahraniční platby na účet banky příjemce
(SWIFT potvrzení)

450 Kč

VII. Ostatní položky
Internetové 
bankovnictví

Transakce / služby
a) změna osobních nebo firemních údajů v bankovních systémech
mBank ČR

0 Kč

b) vystavení bankovní reference na klienta mBank ČR / 
na účet vedený v mBank ČR na formuláři banky na žádost klienta

360 Kč

c) vystavení bankovní reference na klienta mBank ČR / 
na účet vedený v mBank ČR na formuláři klienta na žádost klienta

600 Kč

d) podání informace oprávněné osobě dle exekučního titulu 
nebo osobě, která utrpěla škodu (podle § 38 odst. 6 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách)

240 Kč

e) realizace exekučního příkazu na účtu klienta

400 Kč

f) ostatní služby v sazebníku konkrétně neuvedené

300 Kč

g) telefonická upomínka

50 Kč
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mLinka

h) 1. písemná upomínka

150 Kč

ch) 2. a každá další písemná upomínka

500 Kč

i) duplikát smlouvy s aktuálními údaji na žádost klienta

350 Kč

j) potvrzení o majiteli účtu na žádost klienta

100 Kč

k) změna disponenta k účtu mKONTO business 
se službou mTRANSFER na žádost klienta

150 Kč

V případě položky d), pokud žadatel požaduje informace o více subjektech, bude poplatek účtován za každou
informaci, která se vztahuje k danému subjektu.
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mBank a její produkty jsou pravidelně oceňovány v prestižních anketách veřejnosti
i finančních odborníků. Děkujeme za Vaši podporu.

Místo pro razítko
na kontaktní místa mBank

