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Wyciąg zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych 

1. Wprowadzenie opłat do kart Visa Electron payWave, MasterCard Debit PayPass, Bydgoska karta miejska, 

wydawanych do eKONTA z darmowymi bankomatami, obowiązujące od 30.04.2013 r. 

 

Rodzaj czynności      Opłaty/Prowizje: 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty  0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną   7,00 zł
7
 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  
 

7,00 zł
8
 

4. Opłata za zastrzeżenie karty                                                    0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych
4 

                           0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A.

3
 na terenie Polski                                           

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 
                                                     

 
0,00 zł 
0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 9,50 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą
4
      

(obowiązuje do 12.05.2013 r.)                     
0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą
4
        

(obowiązuje od 13.05.2013 r.) 
3% min. 9,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą
4 

10,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
5
 

(obowiązuje do 12.05.2013 r.)           
2,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
5 

(obowiązuje od 13.05.2013 r.)           
3,00 zł 

  13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.)                                                      

1,70 zł 

  13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 
  (obowiązuje od 03.06.2013 r.)                                      

3,00 zł 

  14. Opłata za zmianę PIN  2,00 zł 

  15. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0,00 zł 

16. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii
 

0,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back)
 

0,00 zł 

3
 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku 

oraz u operatorów mLinii. 
4
 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji (obowiązuje do 02.06.2013 r.). 
4
 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% wartości transakcji (obowiązuje od 03.06.2013 r.). 
5
 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalnośd sprawdzenia salda. 

7 
Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji 

bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostad wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 
Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostad 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), płatnośd internetowa, mTRANSFER z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest 
wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cashback. 
8 

Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku - użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną 
liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostad wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

http://cmsml4.mbank.multibank.pl:8080/
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kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostad 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), płatnośd internetowa, mTRANSFER z karty kredytowej. Do transakcji 
bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cashback. 
9
 Oferta rachunku eKONTO z bezpłatnymi bankomatami obowiązuje od 30.04.2013 r. 

 
 

2. Zmiany w wysokości opłat za karty do rachunków, obowiązujące od 03.06.2013 r. 

 

2.1 Podwyższenie opłaty za kartę do konta z 2 zł do 4 zł - warunek transakcyjności na poziomie 100 zł miesięcznie zwalniający z 

opłaty za kartę pozostaje na niezmienionym poziomie. 

Zmiany dotyczą następujących kart: 

 MasterCard Debit PayPass  

 MasterCard Debit 

 Visa Electron 

 Visa Electron PayWave 

 Bydgoska Karta Miejska 

 Visa Electron izzyKarta (dla klientów, którzy ukooczyli 18 rok życia) 

 MasterCard izzy PayPass (dla klientów, którzy ukooczyli 18 rok życia) 

Rodzaj czynności      Opłaty i prowizje 

Miesięczna opłata za kartę główną  (obowiązuje do 02.06.2013 r.) 2,00 zł
1
 

Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 4,00 zł
1
 

Miesięczna opłata za kartę dodatkową (obowiązuje do 02.06.2013 r.) 2,00 zł
2
 

Miesięczna opłata za kartę dodatkową (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 4,00 zł
2
 

1 
Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) spełni w miesiącu kalendarzowym co najmniej jeden z poniższych 

warunków: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostad wykonana dowolną kartą 
debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostad 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), płatnośd internetowa, mTRANSFER z  karty kredytowej. Do 
transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cashback. 
b) posiada aktywną usługę "Wypłaty ze wszystkich bankomatów"

 

 

2 
Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku - użytkownik karty) spełni w miesiącu kalendarzowym co najmniej 

jeden z poniższych warunków: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostad wykonana dowolną kartą 
debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostad 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), płatnośd internetowa, mTRANSFER z karty kredytowej. Do 
transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cashback. 
b)posiada aktywną usługę "Wypłaty ze wszystkich bankomatów". 

 
2.2 Podwyższenie opłaty za Pakiet Bezpieczna Karta z 1,70 PLN do 3 PLN.  

Zmiany dotyczą wszystkich kart mBanku. 

 

2.3 Podwyższenie opłaty za przewalutowanie zagranicznych transakcji kartowych dokonanych w walucie innej niż 

EUR z 2% do 3%. Dla transakcji w EUR prowizja nie ulega zmianie i wynosi 0%. Zmiany dotyczą wszystkich kart 

mBanku.  
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3. Zmiany w wysokości opłat dla eKONTA, eKONTA z darmowymi bankomatami 

Wyciąg zmian: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/Prowizje 

Internet, 
IVR

1 
Operator 

mLinii
 

Placówka 
MultiBanku 

 eKONTO/eKONTO z bezpłatnymi bankomatami
11

 

3. Przelewy    

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na 
rachunek w innym banku

4  
(obowiązuje do 02.06.2013r.)

 0,00 zł 2,00 zł n/d 

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na 
rachunek w innym banku

4 
(obowiązuje od 03.06.2013r.)

 0,00 zł 4,00 zł n/d 

h) dokonanie przelewu do ZUS (obowiązuje do 02.06.2013r.) 0,00 zł 4,00 zł n/d 

h) dokonanie przelewu do ZUS (obowiązuje od 03.06.2013r.) 0,00 zł 5,00 zł n/d 

i) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego (obowiązuje do 
02.06.2013r.) 

0,00 zł 4,00 zł n/d 

i) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego (obowiązuje od 
03.06.2013r.) 

0,00 zł 5,00 zł n/d 

j) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 
(obowiązuje do 02.06.2013r.) 

0,00 zł 4,00 zł n/d 

j) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 
(obowiązuje od 03.06.2013r.) 

0,00 zł 5,00 zł n/d 

p) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty (obowiązuje do 
02.06.2013r.) 

0,50 zł 0,50 zł n/d 

p) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty (obowiązuje od 
03.06.2013r.) 

0,00 zł 1,00 zł n/d 

5. Zlecenia stałe    

a) zdefiniowanie zlecenia stałego (obowiązuje do 02.06.2013r.) 0,00 zł 4,00 zł n/d 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego (obowiązuje od 03.06.2013r.) 0,00 zł 0,00 zł n/d 

b) aktualizacja zlecenia stałego (obowiązuje do 02.06.2013r.) 0,00 zł 2,00 zł n/d 

b) aktualizacja zlecenia stałego (obowiązuje od 03.06.2013r.) 0,00 zł 0,00 zł n/d 

c) odwołanie zlecenia stałego (obowiązuje do 02.06.2013r.) 0,00 zł 2,00 zł n/d 

c) odwołanie zlecenia stałego (obowiązuje od 03.06.2013r.) 0,00 zł 0,00 zł n/d 

6. Inne czynności    

o) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł 
(obowiązuje do 02.06.2013r.)

 
n/d

 
n/d

 
9,00 zł 

o) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł do 
50 000 zł (obowiązuje od 03.06.2013r.)

 
n/d

 
n/d

 
9,00 zł 

p) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 50 000 zł 
(obowiązuje od 03.06.2013r.)

 
n/d

 
n/d

 
0,00 zł 

r) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w 
wyznaczonym dniu(obowiązuje do 02.06.2013r.)

 

n/d
 

n/d
 

0,60% od kwoty 
niezrealizowanej 

transakcji, nie 
mniej niż 10 zł 

r) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w 
wyznaczonym dniu (obowiązuje od 03.06.2013r.)

 

n/d
 

n/d
 

0,50% od kwoty 
niezrealizowanej 

transakcji, nie 
mniej niż 30 zł 
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Rodzaj czynności 

Opłaty/Prowizje 

Internet, 
IVR

1 
Operator 

mLinii
 

Placówka 
MultiBanku 

 

eKONTO/eKONTO z bezpłatnymi bankomatami
11 

eKONTO: Pakiet Intensive
9 

eKONTO: Pakiet Classic
9 

eKONTO: Pakiet Active
9
 

6. Inne czynności     

d) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie NNW Ochrona24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 7 

Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

 
 
 
 

2,99 zł 
9,99 zł 

24,99 zł 

 
 
 
 

2,99 zł 
9,99 zł 

24,99 zł n/d 

d) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie NNW Ochrona24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 7 

Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 
(obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

 
 
 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

 
 
 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł n/d 

e) miesięczna opłata za „Medical Assistance: Opieka24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 8 

OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł n/d 

e) miesięczna opłata za „Medical Assistance: Opieka24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 8 

OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 
(obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

 
 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

 
 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł n/d 

f) miesięczna opłata za „Car Assistance: Auto24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 8
 

Auto24h STANDARD 
Auto24h KOMFORT 
Auto24h PREMIUM 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł n/d 

f) miesięczna opłata za „Car Assistance: Auto24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)

 8
 

Auto24h STANDARD 
Auto24h KOMFORT 
Auto24h PREMIUM 
(obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

 
 

 
7,00 zł 

14,00 zł 
21,00 zł 

 
 

 
7,00 zł 

14,00 zł 
21,00 zł 

 
 

n/d 

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

 8 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł 

 
 
 
 

6,00 zł 
12,00 zł 
18,00 zł n/d 

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

 8 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

 
 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

 
 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł n/d 

7 
W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za 

ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosid odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 1,99 PLN, KOMFORT: 7,99 PLN, PREMIUM: 20,99 
PLN. Obowiązuje do 02.06.2013 r., 
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7 
W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za 

ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosid odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 2,99 PLN, KOMFORT: 9,99 PLN, PREMIUM: 23,99 
PLN. Obowiązuje od 03.06.2013 r., 
8 

W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za 
ubezpieczenie Assistance będzie wynosid odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 4 PLN, KOMFORT: 8 PLN, PREMIUM: 11 PLN. Obowiązuje 
do 02.06.2013 r. 
8 

W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za 
ubezpieczenie Assistance będzie wynosid odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 6 PLN, KOMFORT: 12 PLN, PREMIUM: 17 PLN. 
Obowiązuje od 03.06.2013 r. 
11

 Oferta rachunku eKONTO z bezpłatnymi bankomatami obowiązuje od 30.04.2013 r.  
 

 

4. Karty kredytowe Visa będące w ofercie mBanku 

Zapisy dotyczące opłat i prowizji pobieranych dla karty Visa Radośd Życia zostają przeniesione do kart kredytowych wycofanych z oferty 
mBanku. Wyciąg zmian: 

Rodzaj czynności Visa Classic Visa Gold Visa Platinum 

3.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

70,00 zł 200,00 zł 450,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartośd lub ilośd 
transakcji bezgotówkowych (włączając  przelewy ze  wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 
12 miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
120 transakcji 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

36 000 zł lub 
120 transakcji 

3. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

70,00 zł 200,00 zł 450,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartośd lub ilośd 
transakcji bezgotówkowych (włączając  przelewy ze  wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 
12 miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
120 transakcji 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

36 000 zł lub 
120 transakcji 

4.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku 
użytkowania karty dodatkowej. (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

bez opłat bez opłat bez opłat 

 

5. Karty kredytowe MasterCard będące w ofercie mBanku 

Wyciąg zmian: 

Rodzaj czynności 
World 

MasterCard 

MasterCard 
Standard 

(z opłatą roczną) 

MasterCard 
Miles & More 

MasterCard Miles 
& More Premium 

3.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty 
głównej (obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

200,00 zł 70,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartośd lub ilośd 
transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze  
wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł 
lub 
120 

transakcji 

12 000 zł lub 
120 transakcji 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

60 000 zł lub 
120 transakcji 

3. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

200,00 zł 70,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartośd lub ilośd 
transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze  
wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł 
lub 
120 

transakcji 

12 000 zł lub 
120 transakcji 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

60 000 zł lub 
120 transakcji 

4.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty 
dodatkowej (obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku 
użytkowania karty dodatkowej. (obowiązuje od 03.06.2013 
r.) 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji (obowiązuje do 02.06.2013 r.). 
1
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% wartości transakcji (obowiązuje od 03.06.2013 r.). 
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6. Karty kredytowe Visa Electron mBank Euro<26 

Wyciąg zmian: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

2.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

Karta bez ubezpieczenia – 35,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW Polska – 52,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW World – 70,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW Sport – 152,00 zł 

2. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku użytkowania karty 
głównej (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

Karta bez ubezpieczenia – 35,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW Polska – 52,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW World – 70,00 zł 
Karta z ubezpieczeniem NNW Sport – 152,00 zł 

3.Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej 
(obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

bez opłat 

3. Opłata roczna pobierana po zakooczeniu każdego roku użytkowania karty 
dodatkowej. (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

bez opłat 

14.Ubezpieczenie ,,Pakiet bezpieczna Karta’’ (ubezpieczenie dobrowolne)-opłata 
miesięczna (obowiązuje do 02.06.2013 r.) 

1,70 zł 

14.Ubezpieczenie ,,Pakiet bezpieczna Karta’’ (ubezpieczenie dobrowolne)-opłata 
miesięczna (obowiązuje od 03.06.2013 r.) 

3,00 zł 

1 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji (obowiązuje do 02.06.2013 r.). 
1 

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% wartości transakcji (obowiązuje od 03.06.2013 r.). 
 
 

7. Karty kredytowe wycofane z oferty mBanku 

Wprowadza się zapisy się zapisy dotyczące opłat i prowizji pobieranych dla karty Visa Classic Radośd Życia wraz z przypisem o treści: 
 
Od 

02.04.2013 r. Karta Visa Classic Radośd Życia nie jest dostępna w ofercie mBanku.Wyciąg zmian: 

Rodzaj czynności Visa 
Classic 
WP.PL

5
 

Visa 
Electron

5
 

Visa 
Compensa

5
 

Visa 
Orange

5
 

Visa 
Rossmann

5
 

MasterCard 
Standard

6
 

(z opłatą 
miesięczną) 

MasterCard 
Gold

6
 

 
 

Visa Classic 
Radośd 
Życia

7
 

1.Opłata roczna 
za każdy kolejny rok 
używania karty 
głównej 
(obowiązuje do 
02.06.2013 r.) 
 
 

70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 3,50 zł  
(opłata 

miesięczna) 

15,00 zł  
(opłata 

miesięczna) 

70,00 zł 

Opłata nie będzie 
pobrana (nie 
dotyczy MasterCard 
Standard oraz 
MasterCard Gold 
jeżeli roczna 
wartośd lub ilośd 
transakcji 
bezgotówkowych za 
ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum: 

12 000 
zł lub 
120 

transakc
ji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

opłata jest 
pobierana 

i zwracana w 
trybie 

miesięcznym- 
opłata 

zostanie 
zwrócona jeśli 

wartośd 
transakcji   

wyniesie 1200 
zł 

opłata jest 
pobierana 
i zwracana 

w trybie 
miesięczny
m- opłata 
zostanie 

zwrócona 
jeśli wartośd 

transakcji   
wyniesie 
2200 zł 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

1. Opłata roczna 
pobierana po 
zakooczeniu 
każdego roku 
użytkowania karty 
głównej. 
(obowiązuje od 
03.06.2013 r.) 
 

70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 3,50 zł  
(opłata 

miesięczna) 

15,00 zł  
(opłata 

miesięczna) 

70,00 zł 

Opłata nie będzie 
pobrana (nie 
dotyczy MasterCard 
Standard oraz 
MasterCard Gold 
jeżeli roczna 

12 000 
zł lub 
120 

transakc
ji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 

opłata jest 
pobierana 

i zwracana w 
trybie 

miesięcznym- 
opłata 

opłata jest 
pobierana 
i zwracana 

w trybie 
miesięczny
m- opłata 

12 000 zł 
lub 120 

transakcji 
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wartośd lub ilośd 
transakcji 
bezgotówkowych za 
ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum: 

zostanie 
zwrócona jeśli 

wartośd 
transakcji   

wyniesie 1200 
zł 

zostanie 
zwrócona 

jeśli wartośd 
transakcji   
wyniesie 
2200 zł 

2.Opłata roczna za 
każdy kolejny rok 
używania karty 
dodatkowej(obowią
zuje do 02.06.2013 
r.) 

bez 
opłat 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Opłata roczna 
pobierana po 
zakooczeniu 
każdego roku 
użytkowania karty 
dodatkowej. 
(obowiązuje od 
03.06.2013 r.) 

bez 
opłat 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji (obowiązuje do 02.06.2013 r.). 
1
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank, pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% wartości transakcji (obowiązuje od 03.06.2013 r.).
 

5 
Od 06.12.2011 Karty: Visa Electron, Visa Wp, Visa Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann  nie są dostępne w ofercie mBanku. 

6 
Od 03.04.2012 Karty: MasterCard Standard z opłatą miesięczną i MasterCard Gold nie są dostępne w ofercie mBanku. 

7 
Od 02.04.2013 r. Karta Visa Classic Radośd Życia nie jest dostępna w ofercie mBanku 

 

Wyciąg zmian w  Taryfa prowizji i opłat dla firm 

1. Podwyższenie opłaty za sprawdzenie salda w bankomatach  

Karta Visa Business Electron, Karta MasterCard Debit Business 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
 
(obowiązuje do 16.04.2013 r.)

 
2,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
 
(obowiązuje od 17.04.2013 r.)

 
3,00 zł 

 
Karta Visa Business dla firm, Karta kredytowa Visa Business Credit dla firm/Karta kredytowa MasterCard Credit Business dla firm 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
 
(obowiązuje do 16.04.2013 r.)

 
1,00 zł 

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach
 
(obowiązuje od 17.04.2013 r.)

 
3,00 zł 

 
 

2. Podwyższenie opłaty za Pakiet Bezpieczna Karta z 1,70 PLN do 3 PLN.  Zmiany dotyczą wszystkich kart mBanku. 

Rodzaj czynności Opłaty i prowizje 

  Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”- ubezpieczenie dobrowolne (obowiązuje do 
02.06.2013 r.)                                                      

1,70 zł 

 Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” - ubezpieczenie dobrowolne 
(obowiązuje od 03.06.2013 r.)                                                      

3,00 zł 

 

3. Podwyższenie opłaty za przewalutowanie zagranicznych transakcji kartowych dokonanych w walucie innej niż EUR 

z 2% do 3%. Dla transakcji w EUR prowizja nie ulega zmianie i wynosi 0%. Zmiany dotyczą wszystkich kart mBanku.  

 
 


