
 
 
 

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

 

Zmiany dotyczą: 

 

- ujednolicenia i uproszczenia definicji dotyczących przelewów oraz obniżenia opłat za 
wybrane przelewy wykonywane w placówkach mBanku i za pośrednictwem konsultantów 
mLinii. Modyfikacje zostają wprowadzone dla: 

 
1. Rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzone w złotych polskich: 

 
Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

eKonto/ 
eKonto z 

darmowymi 
bankomatami/ 
eKonto dla 

młodych12/ eKonto 
mobilne13 

mKonto Multi mKontoAquarius 
mKontoAquariusInt

ensive 
Rodzaj czynności 

Internet, 
AST1 

Konsult
ant 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówk
a 

mBanku 

Internet, 
AST1 

Konsulta
nt 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówk
a 

mBanku 

Internet, 
AST1 

Konsulta
nt 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówk
a 

mBanku 

Internet, 
AST1 

Konsulta
nt 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówk
a 

mBanku 

3. Przelewy w złotych polskich 

a)dokonanie przelewu wewnętrznego3 

do Odbiorcy zdefiniowanego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego4 do 
Odbiorcy zdefiniowanego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

c) dokonanie przelewu jednorazowego 
wewnętrznego3 

(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego 
krajowego4  

(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

e)dokonanie przelewu wewnętrznego3 

(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

f) dokonanie przelewu 
zewnętrznego4(obowiązuje od 7.10.2014 
r.) 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

h) dokonanie przelewu 
krajowego4ekspresowego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 
10,00 
zł 

10,00 
zł 

5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 

i) dokonanie przelewu 
ekspresowego(obowiązuje od 7.10.2014 
r.) 

5,00 zł 
10,00 
zł 

10,00 
zł 

5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 

j) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
krajowego4ekspresowego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 
10,00 
zł 

10,00 
zł 

5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 

n) dokonanie przelewu krajowego4 

SORBNET 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

15,00 zł 

o) dokonanie przelewu 
SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

15,00 zł 

p) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
SORBNET na dowolny rachunek 
w innym banku4(obowiązuje do 6.10.2014 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

35,00 
zł 

37,00 
zł 

39,00 
zł 

15,00 zł 



r.) 

4. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu zagranicznego 
SWIFT 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

b) dokonanie przelewu 
SWIFT(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

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

d) dokonanie przelewu krajowego4 
walutowego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

e) dokonanie przelewu 
walutowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

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

f) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/zagraniczny 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

g) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/przelew SWIFT 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

h) przyjęcie przelewu 
z zagranicy(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

i) przyjęcie przelewu 
walutowego/przelewu SWIFT  
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

j) zwrot za granicę niepodjętej kwoty 
przelewu zagranicznego(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

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

k) zwrot za granicę niepodjętej kwoty 
przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

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

7. Zlecenia stałe 

d) realizacja zlecenia stałego 
wewnętrznego3  

(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego 
krajowego4 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

f) realizacja zlecenia stałego (obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 
2. Rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych na rzecz Posiadacza Rachunku, który 
ukończył 13 rok życia - izzyKONTO: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ Ekspert 

online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego2do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

c) dokonanie przelewu jednorazowego wewnętrznego2(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego krajowego3(obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

e) dokonanie przelewu wewnętrznego2(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

f) dokonanie przelewu zewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

g) dokonanie przelewu krajowego3 ekspresowego(obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 



h) dokonanie przelewu ekspresowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu 
krajowego3 ekspresowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

n) dokonanie przelewu krajowego3 SORBNET(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

o) dokonanie przelewu SORBNET(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

p) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu 
krajowego3 SORBNET(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

3. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SWIFT(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 
d) dokonanie przelewu krajowego3walutowego do innych banków 
krajowych(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

e) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

f) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

g) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

h) przyjęcie przelewu z zagranicy(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 

i) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

j) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu zagranicznego(obowiązuje 
do 6.10.2014 r.) 

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

k) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

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

6. Zlecenia stałe 

d) realizacja zlecenia stałego krajowego2 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego krajowego3 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

f) realizacja zlecenia stałego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
5 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 

3. Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w walucie obcej - eMax prowadzony w 
walucie obcej: 

 
Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
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/zagraniczny(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/w walucie obcej (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

e) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

f) dokonanie przelewu SWIFT(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

h) dokonanie przelewu krajowego4 walutowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

i) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 

200,00 zł 

j) przyjęcie przelewu walutowego (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 



k) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

l) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu zagranicznego(obowiązuje 
do 6.10.2014 r.) 

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

m) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

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

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 
 

4. Rachunku oszczędnościowego z kartą debetową - eMax: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ Ekspert 

online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego2 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

c) dokonanie przelewu zewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

f) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 

5. Rachunku oszczędnościowego bez karty debetowej - eMax plus: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ Ekspert 

online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym2(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, 
innego niż przelew ekspresowy 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym5 przelewu wewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

5,00 zł 

d) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym5 przelewu zewnętrznego6(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 

e) dokonanie przelewu ekspresowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 10,00 zł 

f) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowymprzelewu ekspresowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 

g) dokonanie kolejnego przelewu wewnętrznego3, innego niż przelew 
ekspresowy, w danym miesiącu kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 

5,00 zł 

h) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, przelewu 
krajowego6 w danym miesiącu kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

10,00 zł 

j) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym przelewu SORBNET (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

2 Z zastrzeżeniem, że pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym nie jest przelewem ekspresowym. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego 
przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
5 Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST 
nie jest możliwe. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 



6 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
6 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
 

6. Rachunku oszczędnościowego umożliwiającego regularne oszczędzanie - mSaver: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ Ekspert 

online 

Placówka 
mBanku 

2. Przelewy w złotych polskich 

b) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2w danym miesiącu 
kalendarzowym3 

5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

c) dokonanie awaryjnego przelewu krajowego4 w danym miesiącu 
kalendarzowym3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

10,00 zł 

d) dokonanie awaryjnego przelewu zewnętrznego4w danym miesiącu 
kalendarzowym3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 

2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego 
przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 

7. Produktów wycofanych ze sprzedaży, 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku - Rachunek eKonto: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet 
Intensive 

eKonto: Pakiet Classic eKonto: Pakiet Active 
Rodzaj czynności 

Internet, 
AST1 

Konsultan
t 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

Internet, 
AST1 

Konsultan
t 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

Internet, 
AST1 

Konsultan
t 

mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

3. Przelewy 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego4 do Odbiorcy 
zdefiniowanego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu jednorazowego 
wewnętrznego3 (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego 
krajowego4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

e) dokonanie przelewu wewnętrznego3  

(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 

f) dokonanie przelewu zewnętrznego4 

(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

h) dokonanie przelewu krajowego4ekspresowego 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie przelewu ekspresowego  
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

j) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 
za pomocą przelewu krajowego4 
ekspresowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

u) dokonanie przelewu zagranicznego 
SWIFT(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

w) dokonanie przelewu SWIFT(obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

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

y) dokonanie przelewu walutowego 
krajowego4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

z) dokonanie przelewu walutowego (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

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

aa) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

ab) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew 
SWFIT(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

ac) przyjęcie przelewu z zagranicy(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 



ad) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

ae) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu 
zagranicznego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

af) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu 
SWIFT (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

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

ai) dokonanie przelewu krajowego4 SORBNET 
(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

15,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 40,00 zł 

aj) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

15,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 40,00 zł 

ak) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu krajowego4 
SORBNET(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

15,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 40,00 zł 

5. Zlecenia stałe 

d) realizacja zlecenia stałego 
wewnętrznego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego krajowego4 (obowiązuje 
do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

f) realizacja zlecenia stałego (obowiązuje od 7.10.2014 
r.) 

0,00 zł 

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 

8. Produktów wycofanych ze sprzedaży, 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku - Rachunek eMax w 
PLN: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 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 wewnętrznego2 0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

c) dokonanie przelewu zewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

d) dokonanie przelewu ekspresowego 5,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
2 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 

9. Produktów wycofanych ze sprzedaży, 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku - Rachunek eMax  
w walucie obcej: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności 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 

c) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT (obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

e) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT(obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 

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



f) dokonanie przelewu SWIFT(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

h) dokonanie przelewu krajowego5 walutowego(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

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

i) dokonanie przelewu walutowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

j) przyjęcie przelewu walutowego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 0,00 zł 

k) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

0,00 zł 

l) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu 
zagranicznego(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

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

m) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT (obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

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

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
5 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
5 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). (obowiązuje do 6.10.2014 
r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przelewów walutowych wewnętrznych). (obowiązuje od 
7.10.2014 r.) 

 

10. Produktów wycofanych ze sprzedaży, 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku - Rachunek eMax plus: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności Internet, AST1 

Pakiet: Intensive, 
Classic, Active 

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 
Pakiet: Intensive, 
Classic, Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, 
Classic, Active 

2. Przelewy 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym2(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy 
(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

0,00 zł 2,00 zł 

c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym5 przelewu wewnętrznego3(obowiązuje od 7.10.2014 
r.) 

5,00 zł 

d) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym5przelewu zewnętrznego6(obowiązuje od 7.10.2014 
r.) 

10,00 zł 

e) dokonanie przelewu ekspresowego (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 10,00 zł 

f) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym przelewu ekspresowego(obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

10,00 zł 

g) dokonanie kolejnego przelewu wewnętrznego3, innego niż 
przelew ekspresowy, w danym miesiącu 
kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

5,00 zł 

h) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, 
przelewu krajowego6 w danym miesiąc 
kalendarzowym4(obowiązuje do 6.10.2014 r.) 

10,00 zł 

j) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu 
kalendarzowym przelewu SORBNET  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego 
przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
5 Dokonanie awaryjnego przelewu możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST 
nie jest możliwe. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
6 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 

 

 

 

 

 

 

 



11. Produktów wycofanych ze sprzedaży, 5. Kredyt ratalny plus: 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

Rachunek kredytu gotówkowego 

Rodzaj czynności  Internet, AST4 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego5 do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego6 do Odbiorcy zdefiniowanego(obowiązuje do 
6.10.2014 r.) 

0,50 zł 2,00 zł 

c) dokonanie przelewu zewnętrznego6do Odbiorcy zdefiniowanego(obowiązuje 
od 7.10.2014 r.) 

0,50 zł 2,00 zł 

d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 
5 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
5 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.  (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
6 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje do 6.10.2014 r.) 
6 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż Bank. (obowiązuje od 7.10.2014 r.) 
7 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą 

 

- wprowadzenia do oferty mBanku nowego produktu i usunięcia przypisu: 

 
- Karta Visa Tymczasowa - Debetowe karty płatnicze - Visa Tymczasowa: 

Usunięty przypis: 
10Produkt dostępny będzie w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych 
mBanku. 

 

- zmiany zapisów dla:  

- I.3. Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w walucie obcej - eMax prowadzony  
w walucie obcej oraz  

- Produktów wycofanych ze sprzedaży, 1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku - Rachunek eMax w 
walucie obcej: 

 

Dotychczasowe zapisy: 

Opłaty/prowizje 
Rodzaj czynności 

Internet, AST2 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka mBanku 

4. Inne czynności 

a) wpłata gotówkowa(funkcjonalność dostępna dla rachunku 
walutowego w USD i EUR) 

9,00 zł 

b) wypłata nieawizowana gotówkowa (funkcjonalność dostępna dla 
rachunku walutowego w USD i EUR) do 500 USD/EUR  

9,00 zł 

c) wypłata awizowana gotówkowa (funkcjonalność dostępna dla 
rachunku walutowego w USD i EUR) powyżej 500 USD/EUR

 9,00 zł 

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
 

n/d 

0,50% od kwoty 
niezrealizowanej 
wypłaty, nie 

mniej niż 30,00 zł 

 
 

Wprowadzone zapisy: 

Opłaty/prowizje 
Rodzaj czynności 

Internet, AST2 
Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka mBanku 

4. Inne czynności 

a) wpłata gotówkowa7 9,00 zł 

b) wypłata nieawizowana gotówkowa7 do 500 USD/EUR  9,00 zł 

c) wypłata awizowana gotówkowa7 powyżej 500 USD/EUR
 

9,00 zł 

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
 

n/d 
0,50% od kwoty 
niezrealizowanej 
wypłaty, nie 

mniej niż 30,00 zł 



7 Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. 

 

- przeniesienia do części Produkty wycofane z oferty, zapisów dot. Kredytu mBank Raty. 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 07.08.2014 r. 


