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Informacje o wykazie zmian 

 

W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do „Taryfy prowizji i opłat dla firm w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej Cennik).  

Wskazujemy w nim m.in.: 

• o ile wzrosną lub spadną obecne opłaty i prowizje,  
• jaka jest wysokość nowych opłat i prowizji, 

• od kiedy będą obowiązywać zmiany,   
• gdy to możliwe- warunki, na jakich zapłacisz mniej lub nie zapłacisz wcale,  

• jakie zmiany porządkowe wprowadzamy w całym Cenniku.  
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Zmiany dla kont firmowych 

 

Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kont firmowych: 

• mBiznes konta Prostego, mBiznes konta Start, mBiznes konta Standard, mBiznes konta Komfort, 

mBiznes konta Premium, „Ja – Profesjonalista” Intensive, Linii Kredytowej Zabezpieczonej, które w 

Cenniku znajdują się w rozdziale I punkcie 1 – Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, 

• mBiznes konta walutowego, które w Cenniku znajdują się w rozdziale I punkcie 2 – Rachunki bieżące 
prowadzone w walutach obcych, 

• mStarter BUSINESS, mKonto e-BUSINESS CLASS, mKonto BUSINESS MEDICUS, mBiznes konto, 
“Ja- Profesjonalista” Start, “Ja- Profesjonalista”, mKonto FIRST CLASS, mPakiet, Rachunku 

Funduszy Specjalnych, które w Cenniku znajdują się w części Produkty wycofane ze sprzedaży w rozdziale 
1 – Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich oraz w rozdziale I. punkcie 1 b) – Rachunki bieżące 

prowadzone w złotych polskich - pozostałe opłaty. 

mBiznes konto START 

Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy opis czynności dla miesięcznej opłaty za kartę 

debetową.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

0 zł 

jeśli w miesiącu kalendarzowym 
suma transakcji bezgotówkowych 

dokonanych daną kartą i 
rozliczonych przez Bank wyniesie 

minimum 200 zł  

0 zł 
jeśli w miesiącu kalendarzowym 

suma wartości dokonanych i 
nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych dokonanych  
daną kartą wyniesie  

minimum 200 zł 

5 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 
0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 

• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 
zamkniętej, która wynosi 1 zł, 

• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 

dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 
pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  

• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 
pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 

• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 
pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 
internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  

  

Na czym polega zmiana?  
Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  
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opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 

mBiznes konto Standard 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku bieżącego. 

wysokość opłaty  
do 06-01-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 07-01-2021 r.  

0 zł 

jeśli Posiadacz Rachunku w miesiącu, którego opłata dotyczy 
wykona z tego konta minimum jeden przelew do ZUS  

9 zł 

w pozostałych przypadkach 

19 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę za dany miesiąc pobieramy do 15 dnia kolejnego miesiąca.  

Przykład: Opłatę za grudzień pobierzemy do 15 stycznia.  

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy miesięczną opłatę za kartę debetową. 

wysokość opłaty  
do 03-05-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 04-05-2021 r.  

5 zł 

5 zł 
jeśli w miesiącu 

kalendarzowym wartość 
transakcji bezgotówkowych, 

wykonanych daną kartą wyniesie 
minimum 500 zł  

7 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za kwiecień pobierzemy między 23 a 27 maja. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 
• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 

zamkniętej, która wynosi 1 zł, 
• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 

dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 
pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  

• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 
pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 

• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 
pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 

internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  
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Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 

mBiznes konto 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku bieżącego. 

wysokość opłaty  
do 06-01-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 07-01-2021 r.  

0 zł 

0 zł 
 jeśli Posiadacz Rachunku w 

miesiącu, którego opłata dotyczy 
wykona z tego konta  

minimum 1 przelew do ZUS 

19 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę za dany miesiąc pobieramy do 15 dnia kolejnego miesiąca.  

Przykład: Opłatę za grudzień pobierzemy do 15 stycznia.  

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy miesięczną opłatę za kartę debetową. 

wysokość opłaty  
do 03-05-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 04-05-2021 r.  

5 zł 

5 zł 

jeśli w miesiącu 
kalendarzowym wartość 

transakcji bezgotówkowych, 
wykonanych daną kartą, wyniesie 

minimum 500 zł  

7 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za kwiecień pobierzemy między 23 a 27 maja. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 
• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 

zamkniętej, która wynosi 1 zł, 
• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 

dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  
• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 
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• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 

pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 

internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  

Na czym polega zmiana?  Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 

mKonto BUSINESS CLASS  

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy miesięczną opłatę także za pierwszą kartę 

debetową. 

wysokość opłaty  
do 06-01-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 07-01-2021 r.  

0 zł 

za pierwszą kartę  
5 zł 

5 zł 

za drugą i każdą kolejną kartę  
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 
• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 

zamkniętej, która wynosi 1 zł, 

• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 
dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  

• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 
pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 

• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 
pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Jak możesz tych opłat? 
Możesz uniknąć opłaty za wpłatę gotówkową w formie zamkniętej, jeśli w 
danym miesiącu kalendarzowym suma Twoich wpłat gotówkowych w 

placówkach mBanku będzie mieściła się w przedziale 50 zł – 100.000 zł.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 
internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  
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Na czym polega zmiana?  Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 

 „Ja Profesjonalista” - Start, „Ja – Profesjonalista”,  

„Ja -Profesjonalista”- Intensive  

Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy opis czynności dla miesięcznej opłaty za kartę 

debetową.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

0 zł 

jeśli w miesiącu kalendarzowym 
suma transakcji bezgotówkowych 

dokonanych daną kartą i 
rozliczonych przez Bank wyniesie 

minimum 500 zł  

0 zł 

jeśli w miesiącu kalendarzowym 
suma wartości dokonanych i 

nieanulowanych transakcji 
bezgotówkowych dokonanych  

daną kartą wyniesie minimum 500 
zł 

5 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 
0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 

• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 
zamkniętej, która wynosi 1 zł, 

• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 
dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  
• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 
• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 

pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Jak możesz tych opłat? 
Możesz uniknąć opłaty za wpłatę gotówkową w formie zamkniętej, jeśli w 

danym miesiącu kalendarzowym suma Twoich wpłat gotówkowych w 

placówkach mBanku będzie mieściła się w przedziale 50 zł – 100.000 zł.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 

internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  

 

Na czym polega zmiana?  Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  
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wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 

mBiznes konto Proste/Komfort/Premium, Linia Kredytowa 
Zabezpieczona, mStarter BUSINESS, mKonto e-BUSINESS CLASS/ 

BUSINESS MEDICUS/FIRST CLASS, mPakiet ,Rachunek Funduszy 

Specjalnych, mBiznes konto walutowe 

Na czym polega zmiana?  

Dodajemy opłaty dla nowej usługi - wpłaty/wypłaty zamkniętej, 

którą będzie można zrealizować w placówce mBanku: 

• opłatę za wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej, która wynosi 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł, 
• opłatę za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie 

zamkniętej, która wynosi 1 zł, 
• opłatę za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 

dniu, która wynosi 0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie 

mniej niż 9 zł. 

Kiedy pobierzemy opłaty? 

Opłatę za: 

• bezpieczną wpłatę/wypłatę gotówkową w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie.  
• bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej 

pobierzemy, gdy będziemy księgować tę transakcję na Twoim koncie 
• za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu, 

pobierzemy z Twojego konta najpóźniej następnego dnia po dniu, w 

którym miał nastąpić jej odbiór.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej usłudze?  

Usługa będzie dostępna od dnia, który wskażemy na naszej stronie 

internetowej. Aby z niej skorzystać będziesz musiał podpisać z nami umowę 

na realizowanie tego typu wpłat i wypłat.  

 

Na czym polega zmiana?  Zmieniamy opis czynności dla wpłaty/wypłaty gotówki w placówce 

mBanku.  

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

wpłata/wypłata gotówkowa  
wpłata/wypłata gotówkowa w 

formie otwartej 
 

 
 
 

Zmiany dla karty Visa Foto  
 

Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla karty Visa Foto do kont: mBiznes konta Prostego, mBiznes konta 
Start, mBiznes konta Standard, mBiznes konta Komfort, mBiznes konta Premium, „Ja – Profesjonalista” Intensive 

oraz mBiznes konto pomocnicze, które w Cenniku znajdują się w rozdziale III punkcie 1 – Debetowe karty 

płatnicze. 

Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy opis czynności za opłaty, które dotyczą wizerunku na 

karcie Visa Foto 

opis czynności  
do 06-01-2021 r. 

opis czynności  
od 07-01-2021 r.  

miesięczna opłata za wizerunek 

karty Visa Foto 

miesięczna opłata za wizerunek na 

karcie Visa Foto 

opłata za zmianę wizerunku karty 

Visa Foto 

opłata za zmianę wizerunku na 

karcie Visa Foto 
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Zmiany dla kart do mBiznes konta  
walutowego   
Zmieniamy tabelę z opłatami i prowizjami dla kart do mBiznes konta walutowego, która w Cenniku znajduje 

się w rozdziale I punkcie 2 – Rachunki bieżące prowadzone w walutach obcych 
 

Na czym polega zmiana?  

Nie unikniesz opłaty miesięcznej za kartę główną/dodatkową. 

wysokość opłaty  
do 06-01-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 07-01-2021 r.  

0 zł  
jeśli w miesiącu 

kalendarzowym zostanie 
wykonana co najmniej 1 

transakcja (bezgotówkowa lub 

gotówkowa) na dowolną kwotę  

5 zł 

5 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę za dany miesiąc pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego 

miesiąca.  

Przykład: Opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie?  

Opłatę pobieramy od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty 

ich nie aktywował.   

 

 

Zmiany dla kart kredytowych  
 

Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kart kredytowych, które w Cenniku znajdują się rozdziale IV.  

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy miesięczną opłatę za kartę główną/dodatkową, jeśli 

oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej, zgodnie z umową, 

zależy od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z tej umowy 

wysokość opłaty  
do 06-01-2021 r. 

wysokość opłaty  
od 07-01-2021 r.  

4,2 zł  
dla kart Visa Business Credit 

wydanych przed 18-10-2015r, dla 
klientów mBanku d. MultiBanku  75 zł 

15 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z  rachunku karty kredytowej pierwszego dnia 

roboczego w kolejnym miesiącu. 

Przykład: Opłatę za 02.2021r. pobierzemy 1.03.2021r. 
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Zmiany dla kredytu w rachunku bieżącym 
dla firm 
 

Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kredytu w rachunku bieżącym dla firm, które w Cenniku znajdują 

się rozdziale V.  

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym. 

wysokość prowizji  
do 06-01-2021 r. 

wysokość prowizji 
od 07-01-2021 r.  

2,5 % kwoty odnowienia  3% kwoty odnowienia 

 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym odnowimy kredyt na kolejny okres.  

 
 
 

Zmiany porządkowe w całym Cenniku  
 

8 grudnia 2020 r. w całym Cenniku wprowadzamy zmiany porządkowe. Nie wpływają one na wysokość opłat, 

prowizji i zasad, według których je pobieramy. Zmiany te ograniczają się do:  

• zastosowania nowej szaty graficznej, 
• uproszczenia treści przypisów i innego rodzaju zmian redakcyjnych, które: 

− nie zmieniają znaczenia zapisów w Cenniku, 
− nie zwiększają Twoich obowiązków i nie zmieniają Twoich uprawnień,  

• usunięcia z Cennika zapisów, które nie są już aktualne, 

• wskazania w stopce zmienionego adresu siedziby banku.  

 


