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ZAŁĄCZNIK NR 2 - WARUNKI HANDLOWE 
 

NIP 
KLIENTA                        

 

Część 1. Opłaty Transakcyjne pobierane przez mBank 

Część 1a. Transakcje przy użyciu kart płatniczych 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu:  

OPŁATA = Opłata Interchange1 + Opłata Systemowa2 + Marża Agenta Rozliczeniowego ([kwota transakcji] x [opłata procentowa] + [opłata płaska])  

Opłaty Akceptanta (MSC) pobierane za obsługę transakcji kartowych przeprowadzonych z obecnością karty oraz z wykorzystaniem transakcji 
przewalutowania pomniejszane są o Upust z tytułu transakcji DCC. 

Opłaty naliczane są od każdej pojedynczej transakcji 

Karty Płatnicze 

Suma opłat pobieranych od Akceptanta za obsługę transakcji (MSC)4 

Upust z tytułu transakcji DCC3 

Opłata Interchange 
(IF) 

Opłata 
Systemowa (OS) 

Marża Agenta 
Rozliczeniowego 

(MA) 

Suma (MSC) 

opłata 
procentowa 

[%] 

opłata płaska 
[PLN] 

stawka 
procentowa 

[%] 

stawka płaska 
[PLN] 

System Płatniczy Visa - - - - - - - 

Karty Debetowe wydane 
w Polsce oraz Unii Europejskiej 

Zgodnie z 
cennikami 
Organizacji 
Płatniczych 

Zgodnie z 
cennikami Visa 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 
0,00 PLN 

Karty Debetowe wydane 
poza Unią Europejską 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Kredytowe wydane 
w Polsce oraz Unii Europejskiej 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Kredytowe wydane 
poza Unią Europejską 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Biznesowe MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

System Płatniczy Mastercard - - - - - - - 

Karty Debetowe wydane 
w Polsce oraz Unii Europejskiej 

Zgodnie z 
cennikami 
Organizacji 
Płatniczych  

Zgodnie z 
cennikami 
Mastercard 

MA = MSC – IF – OS 
0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Debetowe wydane 
poza Unią Europejską 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Kredytowe wydane 
w Polsce oraz Unii Europejskiej 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Kredytowe wydane 
poza Unią Europejską 

MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

Karty Biznesowe MA = MSC – IF – OS 0,49 % 0,00 PLN 1 % 0,00 PLN 

1 Opłata Interchange (IF) dla transakcji jest regulowana Ustawą o usługach płatniczych. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Opłata Interchange dla 
kart debetowych wynosi nie więcej niż 0,2% od wartości transakcji, a dla kart kredytowych nie więcej niż 0,3% od wartości transakcji. W przypadku 
zmiany stawki w wyżej wymienionej ustawie lub cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opłaty Interchange, Opłata 
Interchange zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. 
Cennik organizacji płatniczych: 
a. http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html 

b. http://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange  

2 Opłata Systemowa (OS) jest regulowana według cenników Visa i Mastercard dostępnych na stronach poszczególnych organizacji płatniczych. 
W przypadku zmiany stawki w wyżej wymienionych cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opłaty Systemowej, Opłata 
Systemowa zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. 
Cennik dostępny jest pod adresem: 
a. https://www.visa.pl/media/images/visa%20europe%20fees%20payable%20by%20acquirers%20updated-26-44103.pdf 

b. http://www.mastercard.pl/punkty-handlowo-uslugowe/_assets/Oplaty_agenta_rozl_Polska.pdf  
3 Dotyczy wyłącznie transakcji DCC, tj. transakcji kartowych przeprowadzonych z wykorzystaniem transakcji przewalutowania. 

W przypadku zmiany stawek Opłaty Interchange lub Opłaty Systemowej (stawki te są niezależne od mBank), zostaną one zmienione automatycznie 
w systemach najpóźniej na początku miesiąca następującym po miesiącu, w którym została wprowadzona zmiana. Zmiana stawek Opłat Interchange 
lub Opłat Systemowych, nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy oraz nie wymaga bezpośredniego poinformowania Akceptanta – zmiana będzie 
widoczna w raportach.  

 

 

 

 

 

 

 

ZĄŁĄCZNIK NR 2 - WARUNKI HANDLOWE 
Do umowy na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalach Cardpoint przy użyciu instrumentów płatniczych. 

1% to zysk dla państwa w przypadku przyjęcia 

płatności w walucie karty tzw. Usługa DCC 

http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html
http://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange
https://www.visa.pl/media/images/visa%20europe%20fees%20payable%20by%20acquirers%20updated-26-44103.pdf
http://www.mastercard.pl/punkty-handlowo-uslugowe/_assets/Oplaty_agenta_rozl_Polska.pdf
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Część 1b. Transakcje przy użyciu instrumentów płatniczych nie opartych na karcie płatniczej 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są według schematu: [kwota transakcji] x [opłata procentowa] + [opłata płaska] 

Opłaty naliczane są od każdej pojedynczej transakcji 

 

Suma opłat pobieranych od Akceptanta za obsługę 
transakcji 

opłata procentowa [%] 
opłata płaska 

[PLN] 

Polski System Płatniczy - - 

Transakcja BLIK 0,43 % 0,00 PLN 

CZĘŚĆ 1C. TRANSAKCJE PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH W OKRESIE UCZESTNICTWA W PWOB1 POBIERANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU. 

Opłaty, o których mowa w niniejszej części naliczane są od sumy wartości transakcji dokonanych na każdym wybranym Terminalu POS w okresie objętym 
dofinansowaniem z Funduszu, 

Karty 
Płatnicze 

Wartość transakcji Opłata 

Karty 
Płatnicze 
Systemu 
Visa i 
Mastercard 
bez względu 
na typ i 
miejsce 
wydania. 

Transakcje do sumy wartości 6 tys. PLN, liczone dla każdego terminala POS od początku 
okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu. 

Opłata zryczałtowana 60 PLN 

Transakcje od sumy wartości 6 tys. PLN do 100 000 PLN, liczone dla każdego terminala 
POS od początku okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu, przez kolejne 12 miesięcy. 

Opłata procentowa 

1% od kwoty transakcji 

Transakcje powyżej sumy wartości 100 000 PLN, liczonej dla każdego terminala POS od 
początku okresu objętego dofinansowaniem z Funduszu. 

Według cennika określonego w Części 1a. 

1 Opłaty w okresie objętym dofinansowaniem z Funduszu, pokrywane ze środków zgromadzonych w Funduszu. 
 

 

 

Część 2. Upust dla Akceptanta realizowany z tytułu Usług Dodatkowych mBank 

Wartość upustu naliczana jest od każdej pojedynczej transakcji. 

Usługa dodatkowa: Wartość upustu 

Cash Back 0,20 PLN netto od transakcji Cash Back 

 

Za Akceptanta 

 

 

(imię i nazwisko) 
(Pieczęć firmy) 

Za mBank 

 

 

(imię i nazwisko) 
(Pieczęć firmy) 


