
 
 
 

 
Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej  
mBanku S.A.  
 

 

Modyfikacje dotyczą: 

 

- Wprowadzenia do Produktów Wycofanych: eKonta mobilnego i eKonta mobilnego plus, 

w części, Produkty wycofane z oferty, I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 1. 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich: 

- Wprowadzane zapisy, wraz z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne14, 17/ eKonto mobilne plus17 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie  0,00 zł 

2. Prowadzenie (opłata 
miesięczna)2 

0,00 zł/5,00zł 

3. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu 
wewnętrznego3  

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł/ 0,00 zł7 

b) dokonanie przelewu 
zewnętrznego4  

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł/ 0,00 zł7 

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie 
przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

d) dokonanie przelewu 
ekspresowego  

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu do ZUS 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu do Urzędu 
Skarbowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

g) dokonanie przelewu do innego 
organu podatkowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

h) dokonanie przelewu SORBNET  35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

4. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

a) dokonanie przelewu 
SWIFT(obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA5 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego 
(obowiązuje od 8.04.2015r.) 

0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/przelew SWIFT 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,00 zł 

e) przyjęcie przelewu 
walutowego/przelewu SWIFT  

0,00 zł 

f) zwrot za granicę niepodjętej 
kwoty przelewu SWIFT 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 

g) zwrot przez Klienta kosztów 
pobranych przez inny bank z tytułu 
podania błędnych danych 

Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank  

h) zryczałtowana opłata 
telekomunikacyjna w obrocie 

5,00 zł 



SWIFT-owym, stosowana wobec 

zleceniodawców krajowych6 

(obowiązuje do 07.04.2015r.) 
h) zryczałtowana opłata 
telekomunikacyjna w obrocie 
SWIFT(obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

5,00 zł 

5. Polecenie zapłaty 

a) utworzenie polecenia zapłaty 0,00 zł 

b) aktualizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

c) przelew w ramach polecenia 

zapłaty 
0,00 zł 

d) odwołanie upoważnienia do 
polecenia zapłaty 

0,00 zł 

e) miesięczna opłata za korzystanie 
z polecenia zapłaty 2,00 zł/ 0,00 zł7 

f) odwołanie pojedynczego 
polecenia zapłaty 

0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

6. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie 
cyklicznego wyciągu miesięcznego 
w formie elektronicznej 

0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie 
cyklicznego wyciągu miesięcznego 
w formie papierowej  

5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez Klienta 
pisemnego potwierdzenia przelewu  

0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie 
i wysłanie przez Klienta 
potwierdzenia wykonania przelewu 
na wskazany adres mailowy 

0,00 zł 

e) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez Klienta 
pisemnej historii wykonywanych 
operacji na rachunku 

0,00 zł 

7. Zlecenia stałe 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 

b) aktualizacja zlecenia stałego  0,00 zł 

c) odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego 0,00 zł 

8. Inne czynności 

a) zmiana rachunku z opłatą 
wyższą za prowadzenie na 
rachunek z opłatą niższą8 

0,00 zł/50,00 zł15 

b) miesięczna opłata za 
„Ubezpieczenie NNW Ochrona24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)9 
Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 

 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

c) miesięczna opłata za „Medical 
Assistance: Opieka24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)9 
OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

d) miesięczna opłata za „Car 
Assistance: Auto24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)10 
Auto 24h STANDARD 
Auto 24h KOMFORT 
Auto 24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

e) miesięczna opłata za „Home 
Assistance: Dom24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)10 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 



f) miesięczna opłata za 

„Ubezpieczenie sprzętu RTV/AGD” 
(ubezpieczenie dobrowolne)16 

STANDARD 
KOMFORT 
PREMIUM 

 
 

11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

g) miesięczna opłata za 
„Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego” (ubezpieczenie 
dobrowolne)16 

STANDARD 
KOMFORT 
PREMIUM 

 
 

11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

h) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
indywidualny (ubezpieczenie 
dobrowolne)Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

i) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
rodzinny (ubezpieczenie 

dobrowolne) 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 

 
309,00 zł 
464,00zł 

j) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mZdrowie”16 

 forma indywidualna (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
Wariant PODSTAWOWY 
Wariant ROZSZERZONY 

123,00 zł 
185,00 zł 

k) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mZdrowie”16  
forma rodzinna (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
Wariant PODSTAWOWY 
Wariant ROZSZERZONY 

309,00 zł 
464,00zł 

l) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „Mieszkanie 24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne) 
MINIMUM 
MEDIUM 
MAKSIMUM 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

m) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „Home Assistance”  
(ubezpieczenie opcjonalne do 
ubezpieczenia „Mieszkanie 24h” 

5,00 zł 

n) Miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mWaleczni” 
(ubezpieczenie dobrowolne)14  

STANDARD: 

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 9,99 zł do 14,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 9,99 zł do 19,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 40 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 19,99 zł do 29,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 29,99 zł do 64,99 zł13 
 

- dla Klientów, którzy ukończyli 60 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 44,99 zł do 94,99 zł13 

KOMFORT:  

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 14,99 zł do 19,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 14,99 zł do 24,99 zł13 



- dla Klientów, którzy ukończyli 40 

lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 24,99 zł do 49,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 49,99 zł do 119,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 60 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 74,99 zł do 174,99 zł13 

PREMIUM:  

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 19,99 zł do 24,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 24,99 zł do 34,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 40 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 39,99 zł do 89,99 zł13 
 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 94,99 zł do 229,99 zł13 

- dla Klientów, którzy ukończyli 60 
lat i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 139,99 zł do 339,99 zł13 

o) miesięczna składka za 
Terminowe ubezpieczenie na Życie 
24h” – AXA Życie TU S.A. 
(ubezpieczenie dobrowolne)16 

Suma  
Wiek 

50 000 
zł 

100 000 
zł 

150 000 
zł 

200 000 
zł 

250 000 
zł 

300 000 
zł 

18 – 20 
lat 

20,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 

21 – 25 
lat 

20,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 

26 – 30 
lat 

20,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 75,00 zł 

31 – 35 
lat 

25,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 95,00 zł 

36 – 40 
lat 

30,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 90,00 zł 110,00 zł 130,00 zł 

41 – 45 
lat 

40,00 zł 65,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 160,00 zł 195,00 zł 

46 – 50 
lat 

55,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 

51 – 55 
lat 

75,00 zł 145,00 zł 220,00 zł 290,00 zł 360,00 zł 430,00 zł 

56 – 60 
lat 

100,00 zł 190,00 zł 228,00 zł 380,00 zł 465,00 zł 560,00 zł 

p) miesięczna opłata za usługę 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”11 

5,00 zł 

q) miesięczna opłata za korzystanie 
z usługi invoobill 

0,00 zł 

r) wpłata gotówkowa do 10 000 zł 

n/d 

9,00 zł/ 0,00 zł7 

s) wpłata gotówkowa powyżej 
10 000 zł 

9,00 zł/ 0,00 zł7 

t) wypłata gotówkowa 
nieawizowana do 20 000 zł 

9,00 zł/ 0,00 zł7 

u) wypłata gotówkowa 
nieawizowana powyżej 20 000 zł12 

9,00 zł/ 0,00 zł7 

v) wypłata gotówkowa awizowana 
powyżej 20 000 zł do 50 000 zł 

9,00 zł/ 0,00 zł7 

w) wypłata gotówkowa awizowana 
gotówkowa powyżej 50 000 zł 

0,00 zł 

x) niepodjęcie awizowanej wypłaty 
gotówkowej  
w wyznaczonym dniu 

0,50% od kwoty 
niezrealizo-wanej 

transakcji, nie mniej niż 

30,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Opłata za rachunek eKonto mobilne plus wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto mobilne plus 
i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata 
zostanie naliczona). (obowiązuje do 05.05.2015) 
2 Opłata za rachunek eKonto mobilne plus wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto mobilne plus 
i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata 
zostanie naliczona), w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, zostanie pobrana opłata 5,00 zł. 
(obowiązuje od 06.05.2015). 
Opłata za rachunek: eKonto mobilne  wynosi 0,00 zł. 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce 
mBanku dotyczy eKonta mobilnego plus.. (przypis obowiązuje do 05.05.2015r.) 



3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. (przypis obowiązuje od 06.05.2015r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Brak opłaty za wykonanie przelewu w 
placówce mBanku dotyczy eKonta mobilnego plus. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew 
realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil 
facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-h, w punkcie 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku 
operacji związanej z zamknięciem rachunku. Brak opłat przy tej czynności dotyczy eKonta mobilnego plus (przypis 
obowiązuje od 08.04.2015r. do 05.05.2015r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew 
realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil 
facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-h, w punkcie 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku 
operacji związanej z zamknięciem rachunku. (przypis obowiązuje od 06.05.2015r.) 
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
(przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych 
wewnętrznych).(przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
7 Brak opłat przy tej czynności dotyczy eKonta mobilnego plus. (przypis obowiązuje do 05.05.2015r.) 
7 Brak opłaty dotyczy eKonta mobilnego plus. (przypis obowiązuje od 06.05.2015r.) 
8 Proces przekształcenia nie ma zastosowania dla eKonta mobilnego. 
9 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW 
Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 
2,99 PLN, KOMFORT: 9,99 PLN, PREMIUM: 23,99 PLN. 
10 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; 
NNW Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie Assistance będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 
6,00 PLN, KOMFORT: 12,00 PLN, PREMIUM: 17,00 PLN. 
11 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy rachunku eKonto mobilnego plus 
dostępnego w ofercie do 31 marca 2015 r. (obowiązuje od 01.06.2015) 
12 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku 
możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. (przypis 
obowiązuje do 05.05.2015r.). 
12 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku 
możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. (przypis 
obowiązuje od 06.05.2015r.) 
13 Kalkulacja opłaty w danym przedziale kwotowym uzależniona jest od udzielonych odpowiedzi w ramach ankiety 
medycznej dostępnej na wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia „mWaleczni”. 
14 Produkt dostępny będzie w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku.  
15 Opłata dotyczy eKonta mobilnego plus. (przypis obowiązuje od 06.05.2015r.) 
16Ubezpieczenie  RTV/AGD oraz sprzętu elektronicznego zostało wycofane z oferty mBanku. Ochrona 
ubezpieczeniowa posiadaczy ww. ubezpieczenia wygasa z dniem 31.03.2015 

17 Obowiązuje dla rachunków eKonto mobilne i eKonto mobilne plus dostępnych w ofercie do 31.03.2015 
r. 

- Wprowadzenia i zmiany przypisów, w części I. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych 

polskich: 

- Obecne przypisy: 

11 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy rachunku eKonto z darmowymi 
bankomatami oraz rachunku eKonto dla młodych.  

- Wprowadzane przypisy: 

11 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy rachunku eKonto z darmowymi 
bankomatami oraz rachunku eKonto dla młodych. (przypis obowiązuje do 01.06.2015r.). 
11 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy  rachunku eKonto z darmowymi 
bankomatami, rachunku eKonto dla młodych oraz rachunku eKonto mobilne plus dostępnego w ofercie od 1 
kwietnia 2015. (przypis obowiązuje od 02.06.2015r.). 
19 Obowiązuje dla rachunków eKonto mobilne i eKonto mobilne plus dostępnych w ofercie od 01.04.2015 r. 
 

- Zmiany zapisów dotyczących wypłat z bankomatów 

 
VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa payWave; a) Visa payWave: 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 

mobiln
e plus 

eKonto 

mobiln
e 

eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankom
atami 

mKon

to 
Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
EUR na terenie Polski: 

0,00 zł 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

0,00 zł 



a) dla Klientów korzystających z usługi 

„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  

 

0,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mobiln
e plus 

eKonto 
mobiln

e 
eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankom

atami 

mKon
to 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 

 

VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa payWave; b) Visa izzyKARTA: 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na 
terenie Polski 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

-Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na 
terenie Polski (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN 
na terenie Polski (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa payWave; b) Visa Tymczasowa: 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mobiln
e plus 

eKonto 
mobiln

e 
eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankom
atami 

mKon
to 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
EUR na terenie Polski: 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 



a) dla Klientów niekorzystających z 

usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
b) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  
 

0,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mobiln
e plus 

eKonto 
mobiln

e 
eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankom
atami 

mKon
to 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
b) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
b) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r. 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

0,00 zł 

 

VII. Debetowe karty płatnicze; 2. Karta MasterCard PayPass; b) MasterCard PayPass 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKont
o 

mobiln
e plus 

eKont
o 

mobiln
e 

eKont
o 

eKont
o dla 

młody
ch5 

eKonto 
z darm
owymi 
banko
matam

i 

mKont
o 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o  

Aquari
us 

Intens
ive 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR 
na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 
r. 

0,00 zł 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 

0,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKont
o 

mobiln
e plus 

eKont
o 

mobiln
e 

eKont
o 

eKont
o dla 

młody
ch5 

eKonto 
z darm
owymi 
banko
matam

i 

mKont
o 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o  

Aquari
us 

Intens
ive 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR 
na terenie Polski: 

0,00 zł 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 



a) dla Klientów korzystających z usługi 

„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 
r. 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie innej 
niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 
r. 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

0,00 zł 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

VII. Debetowe karty płatnicze; 2. Karta MasterCard PayPass; b) MasterCard® izzyKARTA PayPassTM 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na 
terenie Polski (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

VII. Debetowe karty płatnicze; 4. Karta Visa Electron; a) Visa Electron eMax 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN 
na terenie Polski (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

VII. Debetowe karty płatnicze; 3. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty; a) Debetowe karty 

płatnicze Visa Electron oraz MasterCard® Debit 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Electron MasterCard Debit 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie 
EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  

 
0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Electron MasterCard Debit 



8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie 

EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
(obowiązuje do 01.06.2015r,) 

 
0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
(obowiązuje od 02.06.2015r,) 

 
0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

 

VII. Debetowe karty płatnicze; 3. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty; b) Debetowa karta 

płatnicza Visa Radość Życia1
 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski  

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie 
Polski (obowiązuje do 01.06.2015r,) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na 
terenie Polski (obowiązuje od 02.06.2015r,) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

 

VII. Debetowe karty płatnicze; 4. Karta Visa Electron; a) c) Bydgoska Karta mBanku 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKON
TO 

eKonto/  
eKonto 

dla 
młodyc

h5 

eKonto 
z darmow

ymi 
bankomat

ami 

mKonto 
Multi 

mKonto 
Aquariu

s 

mKonto 
Aquariu

s 
Intensi

ve 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze 
wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty 
ze wszystkich bankomatów” 
c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla 
młodych otwarty od 26.09.2013 r. 

 
 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

- Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKO
NTO 

eKonto
/  

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankoma

tami 

mKont
o Multi 

mKont
o 

Aquari

us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie EUR na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze 
wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty 
ze wszystkich bankomatów” 
c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla 
młodych otwarty od 26.09.2013 r. 
(obowiązuje do 01.06.2015r,) 

 
 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski: 

 
 

0,00 zł 



a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze 

wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty 
ze wszystkich bankomatów” 
c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla 
młodych otwarty od 26.09.2013 r. 
(obowiązuje od 02.06.2015r,) 

0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

0,00 zł 

 

- Zmiana zapisów dotyczących kart kredytowych - IX. Karty kredytowe; 1. Karty 
kredytowe Visa: 

IX. Karty kredytowe; 1. Karty kredytowe Visa: 

- Obecne zapisy z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa 
Premium 

Visa  
Miles & 
More 

Visa Miles & 
More Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej  10,00 zł 50,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego 
roku użytkowania karty głównej  

70,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 

600,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość 

transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
120 

transakcji 

24 000 zł lub 
120 

transakcji 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych 

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
banków krajowych  
 (usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach zagranicznych1  

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
banków zagranicznych1  

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 4%, min. 5,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego 

2,5%. min. 4,00 zł 

20. Opłata za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
 

- Wprowadzane zapisy i przypisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 
Classic 

payWave 

Visa 
Premium 

Visa  

Miles & 
More 

Visa Miles & 
More 

Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej (obowiązuje do 
01.06.2015r.) 

10,00 zł 50,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

30,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego 
roku użytkowania karty głównej  
(obowiązuje do 30.06.2015r.) 

70,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 

600,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość 

transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
120 

transakcji 

24 000 zł lub 
120 

transakcji 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

3.Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej  
(obowiązuje  od 01.07.2015r.) 

70,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 

600,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość 

transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

24 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 



8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 
wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
banków krajowych 
(obowiązuje od 02.06.2015r.)  
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 
wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach zagranicznych1  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
bankomatach zagranicznych1  
(obowiązuje od 02.06.2015r.)  

5%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
banków zagranicznych1  

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
banków zagranicznych1  

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 4,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

2,5%. min. 4,00 zł 

20. Opłata za podwyższenie limitu karty 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

1% kwoty podwyższenia 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

 

IX. Karty kredytowe; 2. Karty kredytowe MasterCard®: 

- Obecne zapisy z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

1. Opłata za wydanie karty głównej 10,00 zł 
10,00 

zł/50,00 zł7 
900,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty głównej 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 

lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

70,00 zł 
 

12 000 zł lub 
120 

transakcji 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

600,00 zł8 900,00 zł9 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowyc 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych (usługa 

dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków zagranicznych1  
(usługa dostępna w oddziałach banków 
umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 

4%, min. 5,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź 
innego organu podatkowego 

0,00 zł 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 



8 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za 
ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 120 transakcji. 

 

- Wprowadzane zapisy z przypisami: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

1. Opłata za wydanie karty głównej (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

10,00 zł 
10,00 

zł/50,00 zł7 
900,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w 
miejsce zastrzeżonej (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

30,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 900,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty głównej (obowiązuje do 
30.06.2015r.) 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 

lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 
rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

70,00 zł 
 

12 000 zł lub 
120 

transakcji 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 

transakcji 

600,00 zł8 900,00 zł9 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty głównej (obowiązuje od 
01.07.2015r.) 

200,00 
zł10/350,00 

zł11 

 

70,00 zł 
 

200,00 zł 
 

600,00 zł8 900,00 zł9 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 

lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowych 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowych (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych (usługa 

dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych (usługa 

dostępna w oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 

(obowiązuje do 01.06.2015r.) 
4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 
5%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków zagranicznych1 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków zagranicznych1 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10,00 zł 0,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 
 (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 4,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź 
innego organu podatkowego (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 



14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź 

innego organu podatkowego 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

2,5%, min. 4,00 zł 

24. Opłata za podwyższenie limitu karty 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

1% kwoty podwyższenia 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. (obowiązuje do 01.06.2015r.) 
8 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 120 transakcji.(data obowiązywania do 

30.06.2015) 
Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 240 transakcji. (data obowiązywania od 
01.07.2015) 
10 Opłata obowiązuje dla umów zawartych do 30.06.2015r.  
11 Opłata obowiązuje dla umów zawartych od 01.07.2015r. 

- Produkty wycofane z oferty, 4. Karty kredytowe wycofane z oferty; a) Karty kredytowe 

Visa 

- Obecne zapisy z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 

Classic 

WP.PL6 

Visa 

Electro

n6 

Visa 

Compen

sa6 

Visa 

Orange6 

Visa 

Rossman

n6 

Visa 

Classic 

Radość 

Życia7 

Visa 

Classic8 
Visa Gold8 

Visa 

Platinum8 

1. Opłata za wydanie karty 
głównej 

n/d 10,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. 

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 

wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 120 transakcji 

18 000 zł 

lub 120 

transakcji 

36 000 

zł lub 

120 

transakc

ji 

7. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
krajowych  

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
krajowych (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
zagranicznych1  

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie)  

4%, min. 10,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku 
karty  

4%, min. 5,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US 
bądź innego organu podatkowego  

0,00 zł 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
 
- Wprowadzane zapisy z przypisami: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 

Classic 

WP.PL6 

Visa 

Electro

n6 

Visa 

Compen

sa6 

Visa 

Orange6 

Visa 

Rossman

n6 

Visa 

Classic 

Radość 

Życia7 

Visa 

Classic8 
Visa Gold8 

Visa 

Platinum8 

1. Opłata za wydanie karty 
głównej 
 (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

n/d 10,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty 
głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

n/d 30,00 zł 



3. Opłata roczna pobierana po 

zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. 
(obowiązuje do 30.06.2015r.) 

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 

wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 120 transakcji 

18 000 zł 

lub 120 

transakcji 

36 000 
zł lub 

120 

transakc

ji 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. 
(obowiązuje od 01.07.2015r.) 

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 240 transakcji 

18 000 zł 

lub 240 

transakcji 

36 000 

zł lub 

240 

transakc

ji 

7. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
krajowych (obowiązuje do 
01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
krajowych (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 

krajowych (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
krajowych (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie)  

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
zagranicznych1  (obowiązuje do 
01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
zagranicznych1  (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie)  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających 

wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku 
karty  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku 
karty 
 (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 4,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US 
bądź innego organu podatkowego 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US 
bądź innego organu podatkowego 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

2,5%, min. 4,00 zł 

26. Opłata za podwyższenie limitu 
karty (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

1% kwoty podwyższenia 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. (obowiązuje do 

01.06.2015r.) 

 



- Produkty wycofane z oferty, 4. Karty kredytowe wycofane z oferty; b) Karty kredytowe 

MasterCard® 

- Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard6 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold6 

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
krajowych 

4%, min. 10,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
krajowych 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
zagranicznych1 

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego 

0,00 zł 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
 

- Wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard6 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold6 

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
krajowych (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
krajowych (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
krajowych  (obowiązuje do 01.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
krajowych  
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
zagranicznych1 (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
zagranicznych1  (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 (obowiązuje do 01.06.2015r.) 
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1  
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej  (obowiązuje 
od 02.06.2015r.) 

5%, min. 4,00 zł 

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego (obowiązuje od 02.06.2015r.) 

2,5%, min. 4,00 zł 

19. Opłata za podwyższenie limitu karty (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

1% kwoty podwyższenia 

2 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. (obowiązuje do 01.06.2015r.) 

 

 
Powyższe zmiany obowiązują od 01.04.2015 r. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


