
  
 

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

- usunięcia zapisów i przypisów dot. ubezpieczenia Pakiet Medyczny z części 1. Rachunki 
oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich. 
Zapisy dotyczyły wersji cenowej ubezpieczenia niedostępnej w ofercie od 1.03.2014 r.: 
 
Usunięte zapisy i przypisy: 

k) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
indywidualny (ubezpieczenie 
dobrowolne)9 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 
 

79,00 zł 
119,00 zł 

l) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
rodzinny (ubezpieczenie 
dobrowolne)9 

Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

199,00 zł 
299,00 zł 

9 Opłata obowiązuje do 28.02.2014 r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą 
wniosek o ubezpieczenie do 30.11.2013 r. 
10 Opłata obowiązuje od 1.03.2014 r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą 
wniosek o ubezpieczenie do 30.11.2013 r. oraz dla Klientów, którzy złożą wniosek o 
ubezpieczenie od 01.12.2013 r. 

- zmiany zapisów w części III. Rachunki lokat terminowych, 1. Lokata strukturyzowana.  
Dotyczą modyfikacji zapisów odnoszących się do Lokaty strukturyzowanej oraz mLokata PLUS. 
Modyfikacja ma charakter porządkowy i wynika z wprowadzenia „Regulaminu otwierania i 
prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.”: 

Dotychczasowe zapisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

4. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności zgodnie z zasadami danej lokaty 

 

Wprowadzone zapisy: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności  
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

4. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności (obowiązuje do 
5.05.2014 r.) 

zgodnie z zasadami danej lokaty 

4. Przedterminowe wycofanie lokaty (obowiązuje od 6.05.2014 r.) zgodnie z zasadami danej lokaty 



- wycofania z oferty i przeniesienia do części Produkty wycofane z oferty zapisów dotyczących 
Bydgoskiej karty mBanku, 
 
- wprowadzenia do oferty karty Mastercard PaySIM Orange w części VII. Debetowe karty 
płatnicze, 7. Karta MasterCard® Passim. 
O szczegółach wprowadzenia karty do oferty produktowej powiadomimy wkrótce na stronach 
mBanku, 

Wprowadzone zapisy: 

a) MasterCardPaySIM T-Mobile oraz MasterCardPaySIM Orange: 

Opłaty/prowizje 

Rodzaj czynności izzyKO
NTO 

eKonto/ 
eKonto 

z darmowy
mi 

bankomata
mi 

mKonto 
Multi 

mKontoA
quarius 

mKonto 
Aquarius
Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCardPaySIM 
T-Mobile 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
MasterCardPaySIM T-Mobile 

0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna 
Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)  

3,00 zł 

6. Opłata za zmianę PIN2 2,00 zł 

7. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu autoryzacyjnego 

0,00 zł 

8. Opłata za aktywację karty poprzez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 
2% wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych 
w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. 
2 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

- zmiany zapisów w części VIII. Karty kredytowe, dla kart kredytowych Visa oraz MasterCard: 

Dotychczasowe zapisy: 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach Banków krajowych 

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach Banków zagranicznych1 

4%, min. 10,00 zł 

Wprowadzone zapisy: 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach Banków krajowych(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(usługa dostępna 
w oddziałach Banków umożliwiających wypłatę 
gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

 
- usunięcia zapisów dotyczących ubezpieczenia Pakiet Medyczny. Zapisy dotyczyły wersji 
cenowej ubezpieczenia niedostępnej w ofercie od 1.03.2014 r. 
Przypominamy, że od 1.03.2014 r. obowiązują nowe ceny ubezpieczenia, 



 
 
Usunięte zapisy i przypisy: 

k) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
indywidualny (ubezpieczenie 
dobrowolne)9 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 
 

79,00 zł 
119,00 zł 

l) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet Medyczny 
„Opieka Medyczna 24h” pakiet 
rodzinny (ubezpieczenie 
dobrowolne)9 

Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

199,00 zł 
299,00 zł 

9 Opłata obowiązuje do 28.02.2014 r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą 
wniosek o ubezpieczenie do 30.11.2013 r. 
10 Opłata obowiązuje od 1.03.2014 r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą 
wniosek o ubezpieczenie do 30.11.2013 r. oraz dla Klientów, którzy złożą wniosek  
o ubezpieczenie od 01.12.2013 r. 

- zmiany zapisu w części Produkty wycofane ze sprzedaży, 2a) mLokata PLUS. 
Modyfikacja ma charakter porządkowy i wynika z wprowadzenia „Regulaminu otwierania  
i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.”: 
 
Dotychczasowy zapis: 

a) mLokataPLUS1 

Wysokość potrącenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy rachunku lokaty w zależności 

od kwartału, w którym nastąpiło wcześniejsze rozwiązanie Umowy rachunku lokaty: 

Wprowadzony zapis i przypis: 

a) mLokataPLUS1 

Wysokość potrącenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy rachunku/zakończenia2 lokaty 

w zależności od kwartału, w którym nastąpiło wcześniejsze rozwiązanie Umowy 

rachunku/zakończenie2 lokaty: 

2 Zapis „wcześniejsze rozwiązanie Umowy rachunku” obowiązuje do 26.04.2014 r. Zapis 

„wcześniejsze zakończenie” obowiązuje od 27.04.2014 r. 

- zmiany zapisów w części Produkty wycofane ze sprzedaży, 4. Karty kredytowe dla kart 
kredytowych Visa, MasterCard, Visa Electron mBank Euro<26: 

Dotychczasowe zapisy: 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
Banków krajowych 

4%, min. 10,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach Banków zagranicznych1 

4%, min. 10,00 zł 

Wprowadzone zapisy: 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach 
Banków krajowych(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(usługa dostępna 
w oddziałach Banków umożliwiających wypłatę 
gotówki w kasie) 

4%, min. 10,00 zł 

 

 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 22.04.2014 

  


