
 
 
 

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

Modyfikacje dotyczą: 

- Zmienny nazwy podrozdziałów: 

- Obecne zapisy: 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 13 rok życia, a) izzyKONTO 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, 3.Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

prowadzony w walucie obcej, a) eMax prowadzony w walucie obcej1 

II. Rachunki oszczędnościowe, 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową, a) eMax 

II. Rachunki oszczędnościowe, 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej, a) eMax plus 

II. Rachunki oszczędnościowe, 3. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne 

oszczędzanie, a) mSaver 

IV. Usługa mBilans 

- Wprowadzane zapisy: 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 13 rok życia - izzyKONTO 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, 3. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

prowadzony w walucie obcej– eMax walutowy1 

II. Rachunki oszczędnościowe, 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową- eMax 

II. Rachunki oszczędnościowe, 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej- eMax plus 

II. Rachunki oszczędnościowe, 3. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne 

oszczędzanie- mSaver 

IV. Usługa mBilans( mechanizm bilansujący) 

 

- Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 1. 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich. Zmiany dotyczą:  

- Obecne zapisy i przypisy:  

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/ 
eKonto z 

darmowymi 
bankomatami/ 

eKonto dla 
młodych13/ 

eKonto 
mobilne14/ 

eKonto mobilne 
Plus15 

mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

Intern

et, 
AST1 

Konsu

ltant 

mLinii

/ 
Ekspe

rt 

online 

Placó
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ku 
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online 
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Placó

wka 
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ku 

Intern

et, 
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Konsul

tant 

mLinii

/ 
Eksper

t 

online 

Placó

wka 

mBan

ku 

3. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu 0,00 4,00 8,00 0,00 2,00 4,00 0,00 2,00 4,00 0,00 zł 



zewnętrznego4  zł zł zł/ 

0,00 
zł 

zł zł zł zł zł zł 

4. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT  0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego  0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/przelew SWIFT  

0,00 zł 

h) zryczałtowana opłata 
telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-
owym, stosowana wobec 

zleceniodawców krajowych6 

(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

5,00 zł 

4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A.  

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/ 
eKonto z 

darmowymi 
bankomatami/ 

eKonto dla 
młodych13/ 

eKonto 
mobilne14/ 

eKonto mobilne 
Plus15 

mKonto Multi 
mKonto 
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Intern

et, 
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Placó
wka 
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Intern

et, 
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Konsul
tant 
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/ 

Eksper
t 

online 

Placó
wka 

mBan

ku 

3. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu 
zewnętrznego4  

0,00 
zł 

4,00 
zł 

8,00 
zł/ 

0,00 zł 

0,0
0 zł 

2,00 
zł 

4,00 
zł 

0,00 
zł 

2,00 
zł 

4,00 
zł 

0,00 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 SWIFT-
owym, stosowana wobec 
zleceniodawców krajowych6 

(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

5,00 zł 

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

5,00 zł 

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.)  

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.) 

- Wprowadzenia do oferty rachunku eKonto mobilne Plus. Zapisy dot. rachunku zostają 

wprowadzone w częściach: 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

prowadzone w złotych polskich: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne PLUS15 

Internet, 

AST1 

Konsultant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placówka 

mBanku 

2. Prowadzenie (opłata miesięczna)2 0,00 zł/5,00 zł 

3. Przelewy w złotych polskich  

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 0,00 zł 2,00 zł 
5,00zł/ 
0,00 zł 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego4 0,00 zł 4,00 zł 
8,00zł/ 
0,00 zł 

5. Polecenie zapłaty  

e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty (obowiązuje do 
25.02.2015r.)7 

1,00 zł/0,00 zł 

e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty (obowiązuje od 
26.02.2015r.)7 

1,00 zł/0,00 zł 

8. Inne czynności  

n) wpłata gotówkowa do 10 000 zł7 

n/d 

9,00 zł/ 
0,00 zł 

o) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł7 
9,00 zł/ 
0,00 zł 

p) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 zł7 
9,00 zł/ 
0,00 zł 

r) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 zł12 
9,00 zł/ 
0,00 zł 

s) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł do 50 000 zł7 
9,00 zł/ 

0,00 zł 
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). 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce mBanku 

dotyczy eKonta mobilnego Plus 
4 Brak opłaty za wykonanie przelewu w placówce mBanku dotyczy eKonta mobilnego PLUS. 
7 Brak opłat przy tej czynności dotyczy eKonta mobilnego Plus  
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. Brak opłat przy tej czynności dotyczy 

eKonta mobilnego Plus 
15 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 

 

W związku z wprowadzeniem nowego produktu zmieniła się również numeracja dotychczas 
funkcjonujących przypisów. 
Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku eKonto mobilne. 
 

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

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus13 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa payWave 
/do drugiego i kolejnych rachunków tego samego typu 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa payWave 
/do drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa payWave 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł6 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa payWave 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa 
payWave(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł7 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa payWave 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

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” 

0,00 zł 



b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze 

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

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza 
Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK 
S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za 
granicą1 

0,00 zł 

6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną 

liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto dla młodych 

w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Użytkownik 

karty wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 

na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w 

których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z 
Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto – Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto dla 

młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Klient 

(Pełnomocnik do rachunku eKonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 
na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według  kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu).Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/eKonto z 

darmowymi bankomatami/mKonto Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na 
łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w 

których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z 

Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

 
Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku eKonto mobilne. 
 

VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta Visa Tymczasowa; c) Visa Tymczasowa z zapisami: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus13 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa 
Tymczasowa /do drugiego i kolejnych rachunków tego 
samego typu (obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty Visa Tymczasowa/do drugiego 
i kolejnych rachunków typu eKonto (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł6 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa 
Tymczasowa(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł7 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa 
Tymczasowa (obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

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 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza 
Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK 
S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za 
granicą1 

0,00 zł 



6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną 

liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto dla młodych 

w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Użytkownik 

karty wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 

na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w 

których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z 

Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, 
wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto – Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto dla 

młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Klient 

(Pełnomocnik do rachunku eKonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 

na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 
indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według  kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu).Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub 

Pełnomocnik do rachunku)  wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/eKonto z darmowymi 

bankomatami/mKonto Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 
min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. 

Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których 

obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników 

karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do 

rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja 

kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO 

(zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie 

jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym 

kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
 

Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku eKonto mobilne. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 2. Karta Mastercard PayPass; a) Mastercard PayPass z zapisami: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus13 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard 
PayPass/do drugiego i kolejnych rachunków tego samego 
typu (obowiązuje do 07.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard 
PayPass/do drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass 
(obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł6 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard 
PayPass (obowiązuje do 07.04.2015r.) 

4,00 zł7 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard 
PayPass (obowiązuje od 08.04.2015r.) 

4,00 zł10 

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 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza 
Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK 
S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za 
granicą1 

0,00 zł 

6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną 

liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto dla młodych 

w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Użytkownik 

karty wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 
na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w 

których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z 

Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 



bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto – Użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto dla 

młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł lub Klient 

(Pełnomocnik do rachunku eKonto mobilne Plus) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych 

na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcje dokonane kartą debetową, 
wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według  kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia 

publikacja kursów NBP w danym miesiącu).Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, 

transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 

bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (obowiązuje do 07.04.2015) 
10 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do 

rachunku)  karty wydanej do rachunku eKonto mobilne Plus/eKonto dla młodych/eKonto z darmowymi bankomatami/mKonto 

Aquarius w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; 

transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja 

musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest 
więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, 

wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, 

są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym 

miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie 

pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana 

wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a 

nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

 
Pozostałe opłaty i prowizje takie jak dla rachunku eKonto mobilne. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 3. Karta MasterCard Gold PayPass; a) Karta MasterCard Gold 

PayPass  z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku eKonto mobilne wraz z dodanym 

przypisem: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus6 
6 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 6. eKARTA z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku eKonto 

mobilne wraz z dodanym przypisem: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus2 
2 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 7. Karta MasterCard PaySIM; a) MasterCard PaySIM T-Mobile oraz 

MasterCard PaySIM Orange z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku eKonto mobilne wraz z 

dodanym przypisem: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus3 

3 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 8. Karta MasterCard Debit Naklejka; a) MasterCard Debit Naklejka z 

opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku eKonto mobilne wraz z dodanym przypisem: 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus4 

4 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 

IX. Odnawialny Kredyt Konsumpcyjny z opłatami i prowizjami takimi jak dla rachunku eKonto 

mobilne wraz z dodanym przypisem: 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne Plus2  

2Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015r. 
 

- Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 2. 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który 

ukończył 13 rok życia – izzyKONTO. Zmiany dotyczą:  

 

 

 



- Obecne zapisy i przypisy: 

  

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego3   0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

3. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego  
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT  0,00 zł 

h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-
owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych5  

5,00 zł 

3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A  
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego3   0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

3. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do 7.04.2015r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

a) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od 8.04.2015r.) 
0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do 7.04.2015r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do 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 SWIFT-
owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych5 (obowiązuje 
do 07.04.2015r.) 

5,00 zł 

h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 

(obowiązuje od 08.04.2015r.) 5,00 zł 

3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. . (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
3 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 c, e-h, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis 

obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 

(przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 

- Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 3. 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej– eMax walutowy1. Zmiany 

dotyczą:  

 

 

 



- Obecne zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST2 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3  0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

c) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT  0,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego  
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-
owym – stosowane wobec zleceniodawców krajowych5  5,00 zł 

3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN.  
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis  
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 
  

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST2 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004  (obowiązuje od 08.04.2015) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

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

0,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do 07.04.2015r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od 08.04.2015r.) 
0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje do 07.04.2015r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego7  (obowiązuje 
od 08.04.2015) 

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

g) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego8  (obowiązuje 
od 08.04.2015) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-
owym – stosowane wobec zleceniodawców krajowych5 

(obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5,00 zł 

l) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

5,00 zł 

3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN. 

(obowiązuje do 07.04.2015) 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis 

obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 

(przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
6 Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. 
7 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

8 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Innego niż w punkcie a (przypis obowiązuje od 

08.04.2015r.) 

- Zmiany przypisów, w części II. Rachunki oszczędnościowe; 1. Rachunek oszczędnościowy z kartą 

debetową- eMax. Zmiany dotyczą:  

- Obecne przypisy:  

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 



b) dokonanie przelewu zewnętrznego3  0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 

- Wprowadzone przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego3  0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, 

przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w podpunktach c i e, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

 
- Zmiana i wprowadzenie przypisów, a także możliwości wypłat w placówce z rachunku eMax Plus, 
w części II. Rachunki oszczędnościowe; 2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej- eMax 

plus. Zmiany dotyczą: 

- Obecne zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym3 przelewu wewnętrznego4 

5,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym3 przelewu zewnętrznego5 

10,00 zł 

5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A 

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego przelewu2 w danym miesiącu 
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym3 przelewu wewnętrznego4 

5,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym3 przelewu zewnętrznego5 

10,00 zł 

4. Inne czynności  (obowiązuje od 08.04.2015) 

a) wpłata gotówkowa do 10 000 zł  (obowiązuje od 08.04.2015) 

n/d 

9,00 zł 

b) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł  (obowiązuje od 
08.04.2015) 

9,00 zł 

c) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 zł  (obowiązuje od 
08.04.2015) 

9,00 zł 

d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 
zł5  (obowiązuje od 08.04.2015) 

9,00 zł 

e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł  (obowiązuje 
od 08.04.2015) 

9,00 zł 

f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym 
dniu  (obowiązuje od 08.04.2015) 

0,50% od kwoty 

niezrealizowanej 

wypłaty, nie 

mniej niż 30,00 

zł 
2 Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w podpunktach d i f, w 
punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, 

przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

 



- Zmiany zapisów i przypisów, w części II. Rachunki oszczędnościowe; 3. Rachunek 

oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie- mSaver. Zmiany dotyczą: 

-Obecne zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2 w danym 
miesiącu kalendarzowym3 

5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego  

0,00 zł 

2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A 

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2 w danym 
miesiącu kalendarzowym3 

5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego (obowiązuje do 07.04.2015) 

0,00 zł 

d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego (obowiązuje od 08.04.2015) 

0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje do 07.04.2015) 

2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

- Dodanie zapisu, w części VII. Debetowe karty płatnicze, 7. Karta MasterCard PaySIM, a) 

Mastercard PaySim T-mobile oraz MasterCard PaySIM Orange:  

- Wprowadzony zapis: 
  

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO / eKonto / eKonto z darmowymi 
bankomatami /  

eKonto mobilne / eKonto mobilne Plus3/   
mKonto Multi / mKonto Aquarius / mKonto 

Aquarius Intensive 

4. Opłata za duplikat karty n/d 

 

- Dodanie zapisu, w części VII. Debetowe karty płatnicze, 8. Karta MasterCard Debit Naklejka, a) 

Mastercard Debit Naklejka:  

- Wprowadzony zapis: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO /eKonto / 
eKonto dla młodych 

/eKonto z darmowymi 
bankomatami/ eKonto 

mobilne / eKonto 
mobilne Plus4/ mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius/mKonto 
Aquarius Intensive 

4. Opłata za duplikat karty n/d n/d 

 

 

- Zmiany zapisu, w części X. Odnawialny Kredyt konsumpcyjny:  

 



 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 
eKonto / eKonto z 

darmowymi bankomatami  
eKonto dla młodych / 

eKonto mobilne / eKonto 
mobilne Plus2 / mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela 
mBanku z dokumentacją kredytową (w przypadku 

niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności 
podczas pierwszej wizyty)  

50,00 zł 

 
- Wprowadzony zapis: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 
eKonto / eKonto z 

darmowymi bankomatami  
eKonto dla młodych / 

eKonto mobilne / eKonto 

mobilne Plus2 / mKonto 
Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela 
mBanku z dokumentacją kredytową (w przypadku 
niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności 
podczas pierwszej wizyty) (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

50,00 zł 

 

- Zmiana w opłatach i przypisach dla eKonta mobilnego. Zmiany wprowadzone w częściach:  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe; 1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

prowadzone w złotych polskich: 
 

- Obecny przypis: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne13 

13 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku 
prowadzonego na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)”. 

 

- Wprowadzony przypis: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne14 

14 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku 

prowadzonego na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)”. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
14 Rachunek dostępny dla Klientów, którzy w momencie wnioskowania o jego otwarcie nie posiadają żadnego rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (przypis obowiązuje od 

08.04.2015) 

 

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

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Electron payWave 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Visa Electron payWave 0,00 zł 

 
 

 
 
 
 



- Wprowadzony zapis z przypisem: 
 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa payWave (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa payWave (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa payWave(obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa payWave (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

11 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 

Dla umów zawartych od 16.02.2015r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy 

Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)   wydanej do rachunku eKonto mobilne w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu 

kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 

niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 

bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu 

NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową 

jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność 
internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana 

w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez 

Użytkownika karty. 

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

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa 0,00 zł 

- Wprowadzony zapis z przypisem: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Tymczasowa (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Tymczasowa (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

11 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 

 Dla umów zawartych od 16.02.2015r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy 

Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)   wydanej do rachunku eKonto mobilne w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu 
kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 

niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 

bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu 

NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową 

jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność 

internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana 

w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez 

Użytkownika karty. 

VII. Debetowe karty płatnicze; 1. Karta MasterCard PayPass; a) Karta MasterCard PayPass 

z zapisami: 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass 0,00 zł 

 



 

- Wprowadzony zapis z przypisem: 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mobilne 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass (obowiązuje 
do 07.04.2015r.) 

4,00 zł11 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass (obowiązuje 
od 08.04.2015r.) 

4,00 zł11 

11 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 

 Dla umów zawartych od 16.02.2015r. Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy 

Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)   wydanej do rachunku eKonto mobilne w miesiącu kalendarzowym 

dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu 

kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 

niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu 

NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową 

jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność 

internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana 

w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez 

Użytkownika karty. 

- Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla 

produktów mBanku a) Rachunek eKonto.  

- Obecne zapisy z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet 
Intensive 

eKonto: Pakiet 
Classic 

eKonto: Pakiet 
Active 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 
mBank

u 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 
mBank

u 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 
mBank

u 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego4  0,00 zł 
0,00 

zł 
2,00 

zł 
4,00 

zł 
0,00 

zł 
2,00 

zł 
5,00 

zł 

n) dokonanie przelewu SWIFT  0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

o) dokonanie przelewu SEPA5 5,00 zł 

p) dokonanie przelewu walutowego  0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

r) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/przelew SWFIT 

 

w) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w 
obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec 
zleceniodawców krajowych6  

5,00 zł 

4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A.  
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR  
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych).  

- Wprowadzone zapisy z przypisami: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet 
Intensive 

eKonto: Pakiet 
Classic 

eKonto: Pakiet 
Active 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 

mBank
u 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 

mBank
u 

Interne

t, 

AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 

Ekspert 

online 

Placów

ka 

mBank
u 

Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego4  0,00 zł 
0,00 

zł 
2,00 

zł 
4,00 

zł 
0,00 

zł 
2,00 

zł 
5,00 

zł 

Polecenie zapłaty 

Przelewy w walucie obcej 

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

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

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

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



o) dokonanie przelewu SEPA5 5,00 zł 

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

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

p) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje 
od 08.04.2015r.) 

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

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

0,00 zł 

w) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w 
obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec 
zleceniodawców krajowych6 (obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

5,00 zł 

w) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od 
08.04.2015r.) 

5,00 zł 

4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (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-g, x w punkcie 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 

(przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
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.) 

- Zmiany przypisów, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów 

mBanku, b) Rachunek eMax,  i) Rachunek Emax w PLN .  

- Obecny przypis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

Placówka 
mBanku 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego3  0,00 zł 2,00 zł 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A.  

- Wprowadzony przypis: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Pakiet: Intensive, 
Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

Placówka 
mBanku 

Pakiet: Intensive, 
Classic, Active 

b) dokonanie przelewu zewnętrznego3  0,00 zł 2,00 zł 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, 

przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach c i e, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

- Zmiany zapisów, przypisów i opłat, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla 

produktów mBanku, b) Rachunek eMax,  ii) Rachunek eMax w walucie obcej2 .  

- Obecne zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Placówka 
mBanku 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 0,00 zł 2,00 zł 

b) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego 

0,00 zł 2,00 zł 

c) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT  0,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT  
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego  
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 



j) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-

owym – stosowane wobec zleceniodawców krajowych5  5,00 zł 

3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w PLN  
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 

 

- Wprowadzone zapisy i przypisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Pakiet: 
Intensive, 

Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Placówka 
mBanku 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3(obowiązuje do 
07.04.2015r.) 

0,00 zł 2,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego do Odbiorcy 
zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze 
rozliczeniowym 1140 2004  (obowiązuje od 08.04.2015) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

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

0,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje do 07.04.2015r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

d) dokonanie przelewu SWIFT (obowiązuje od 08.04.2015r.) 
0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

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

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

f) dokonanie przelewu walutowego 
zewnętrznego7 (obowiązuje od 08.04.2015) 

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

g) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego8 

(obowiązuje od 08.04.2015r.) 
0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

k) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-
owym – stosowane wobec zleceniodawców krajowych5 

(obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5,00 zł 

k) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 
(obowiązuje od 08.04.2015r.) 

5,00 zł 

3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Dotyczy przelewów zdefiniowanych wykonywanych w 

PLN(obowiązuje do 07.04.2015) 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. (przypis 

obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). 

(przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
7 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
8 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Inny niż w podpunkcie a, punkcie 2. (przypis obowiązuje od 

08.04.2015r.) 

Zmiany zapisów, przypisów i wprowadzenie możliwości wypłat w placówkach, w części Produkty 

wycofane ze sprzedaży 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku, b) Rachunek eMax,  iii) Rachunek 

eMax plus.  

- Obecne zapisy i przypisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Pakiet: 

Intensive, 

Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Placówka 
mBanku 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy  

0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym 
miesiącu kalendarzowym2 przelewu wewnętrznego3 

5,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym 
miesiącu kalendarzowym2 przelewu zewnętrznego4 

10,00 zł 

2 Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą 

kanału AST nie jest możliwe. 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. 



 
 

 
 
 
 
- Wprowadzone zapisy i przypisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: 

Intensive, 
Classic, Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego2 przelewu w danym 
miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew 
ekspresowy  

0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym 
miesiącu kalendarzowym3 przelewu wewnętrznego4 

5,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym 
miesiącu kalendarzowym3 przelewu zewnętrznego5 

10,00 zł 

4. Inne czynności  (obowiązuje od 08.04.2015) 

a) wpłata gotówkowa do 10 000 zł  (obowiązuje od 
08.04.2015) 

n/d 

9,00 zł 

b) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł  (obowiązuje 
od 08.04.2015) 

9,00 zł 

c) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 
zł  (obowiązuje od 08.04.2015) 

9,00 zł 

d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 
zł5  (obowiązuje od 08.04.2015) 

9,00 zł 

e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 
zł  (obowiązuje od 08.04.2015) 

9,00 zł 

f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w 
wyznaczonym dniu  (obowiązuje od 08.04.2015) 

0,50% od kwoty 

niezrealizowanej 

wypłaty, nie mniej niż 

30,00 zł 
2 Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie 

(przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 
3 Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą 

kanału AST nie jest możliwe. 
4 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  
5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (przypis obowiązuje do 07.04.2015r.) 
5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, 

przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie 2. (przypis obowiązuje od 08.04.2015r.) 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 06.02.2015 r. 

 


