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

 
Modyfikacje dotyczą: 

 

- wprowadzenia nowej sekcji, Ubezpieczenia do rachunków, zapisy zostały przeniesione 
z części I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich, a 

także z części Produkty wycofane ze sprzedaży. 

 

III. Ubezpieczenia do rachunków 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO / eKonto /eKonto z taryfą standard / eKonto z taryfą 
plus/ eKonto mobilne / eKonto mobilne plus / mKonto Multi / 

eKonto (Pakiet: Intensive, Classic, Active) / eKonto z darmowymi 
bankomatami / eKonto dla młodych/ mKonto Aquarius / mKonto 

Aquarius Intensive 

a) miesięczna opłata za 
„Ubezpieczenie NNW Ochrona24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)1 
Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 

 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

b) ubezpieczenie NNW „Moja 
Ochrona” (ubezpieczenie 
dobrowolne, oferowane dla 
posiadaczy/współposiadaczy 
rachunku) – opłata miesięczna4, 5 
Wariant Indywidualny I 
Wariant Indywidualny II 
Wariant Indywidualny III 

Wariant Rodzinny I 
Wariant Rodzinny II 
Wariant Rodzinny III 

 
 
 

13,90 zł 
25,90 zł 
31,90 zł 
21,90 zł 
35,90 zł 

43,90 zł 

c) miesięczna opłata za „Medical 
Assistance: Opieka24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)1 
OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

d) miesięczna opłata za „Car 
Assistance: Auto24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)2 
Auto 24h STANDAR 
Auto 24h KOMFORT 
Auto 24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

e) miesięczna opłata za „Home 
Assistance: Dom24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)2 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

f) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet 
Medyczny4„Opieka Medyczna 24h” 
pakiet indywidualny (ubezpieczenie 
dobrowolne)Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

g) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie Pakiet 
Medyczny4„Opieka Medyczna 24h” 
pakiet rodzinny (ubezpieczenie 
dobrowolne) 

 
 

309,00 zł 
464,00zł 
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Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

h) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mZdrowie” 

 forma indywidualna 
(ubezpieczenie dobrowolne) 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

i) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mZdrowie”  
forma rodzinna (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

309,00 zł 
464,00zł 

j) miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „Mieszkanie 24h” / 
”Moje mieszkanie ” (ubezpieczenie 
dobrowolne)4 

MINIMUM 
MEDIUM 
MAKSIMUM 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Home Assistance”  
(ubezpieczenie opcjonalne do 
ubezpieczenia) 

5,00 zł 

k) Miesięczna opłata za 
ubezpieczenie „mWaleczni” 
(ubezpieczenie dobrowolne)3 

STANDARD: KOMFORT: PREMIUM: 

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

od 9,99 zł do 14,99 zł od 14,99 zł do 19,99 zł od 19,99 zł do 24,99 zł 

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

od 9,99 zł do 19,99 zł od 14,99 zł do 24,99 zł od 24,99 zł do 34,99 zł 

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

od 19,99 zł do 29,99 zł od 24,99 zł do 49,99 zł od 39,99 zł do 89,99 zł 

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

od 29,99 zł do 64,99 zł 
 

od 49,99 zł do 119,99 
zł 

od 94,99 zł do 229,99 
zł 

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

od 44,99 zł do 94,99 zł od 74,99 zł do 174,99 
zł 

od 139,99 zł do 339,99 
zł 

l) miesięczna składka za 
Terminowe ubezpieczenie na Życie 
24h” – AXA Życie TU S.A. 

(ubezpieczenie dobrowolne) 

Suma  
Wiek 

50 000 
zł 

100 000 
zł 

150 000 
zł 

200 000 
zł 

250 000 
zł 

300 000 
zł 

18 – 20 
lat 

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

21 – 25 
lat 

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

26 – 30 
lat 

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

31 – 35 
lat 

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

36 – 40 
lat 

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

41 – 45 
lat 

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

46 – 50 
lat 

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

51 – 55 
lat 

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

56 – 60 
lat 

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

1 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; 
NNW Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: 
STANDARD: 2,99 PLN, KOMFORT: 9,99 PLN, PREMIUM: 23,99 PLN. 
2 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; 
NNW Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie Assistance będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 
6,00 PLN, KOMFORT: 12,00 PLN, PREMIUM: 17,00 PLN. 
3 Kalkulacja opłaty w danym przedziale kwotowym uzależniona jest od udzielonych odpowiedzi w ramach ankiety 
medycznej dostępnej na wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia „mWaleczni”. 
4 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
5 Opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz.  6:00 z rachunku 
oszczędnościowo – rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia. 
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Uzasadnienie wprowadzonych zmian:  

powód wprowadzenia zmian  podstawa wprowadzenia zmiany (zapis z Regulaminu) 

Zmiana ma charakter 
porządkowy  

 Brak, nie ma zmian cenowych ani literałowych. 

 
 
- Kredyt samochodowy i kredyt samochodowy online - zmiana zapisów: 

 

- obecne zapisy:  

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy 
Kredyt samochodowy 

online 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  od 0% do 10% kwoty kredytu 

 

- wprowadzane zapisy:  

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy 
Kredyt samochodowy 

online 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  
Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie 
kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie 

internetowej Banku. 

 
 
 
- Produkty wycofane ze sprzedaży - Usługa Pakiet dla produktów mBanku  
 

- obecne zapisy:  

e) Debetowe karty płatnicze 

i) Debetowe karty płatnicze Visa i Mastercard 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet 
Intensive 

eKonto: Pakiet 
Classic 

eKonto: Pakiet Active 

Visa 

PayWave 

MasterCard 

Debit 

PayPassTM 

Visa 

payWave 

MasterCard 

Debit 

PayPassTM 

Visa 

payWave 

MasterCard 

Debit 

PayPassTM 

1. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty 
głównej/dodatkowej  

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową  

0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie 
Polski2  

0,00 zł 

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

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach 
krajowych 

0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 0,00 zł 5,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 
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11. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą1 10,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda 
w bankomatach3 

5,00 zł 

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

3,00 zł 

14. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

15. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

1 Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 

Dla kart MasterCard: 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 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u 

Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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ii) MasterCard Debit Gold 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

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

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty1 0,00 zł6/9,99 zł7 

3. Miesięczna opłata za posiadanie dodatkowej karty MasterCard Debit Gold 0,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą2 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą2 0,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5,00 zł 

12. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 3,00 zł 

13. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

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

15. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard® cash back) 0,00 zł 

17. Awaryjna wypłata gotówki5 175 USD 

18. Wydanie karty zastępczej5 250 USD 
1 Opłata jest zwracana do 10go dnia roboczego następnego m-ca, jeśli Klient dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę 2000 zł w miesiącu. 
2 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. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBanku S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
6  Dla Klientów posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit Gold mieli aktywny Pakiet do eKonta  
7 Dla Klientów, posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit Gold nie mieli aktywnego Pakietu do 

eKonta  

 

iii) World Debit MasterCard® 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

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

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty głównej/dodatkowej 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za posiadanie dodatkowej karty World Debit MasterCard 0,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach 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 

n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1  0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą1  0,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach2 5,00 zł 

13. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World Debit” 0,00 zł 

14. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 3,00 zł 

15. Opłata za zmianę PIN3 2,00 zł 

16. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0,00 zł 
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17. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu ( MasterCard Cashback) 0,00 zł 

19. Awaryjna wypłata gotówki4 175 USD 

20. Wydanie karty zastępczej4 250 USD 
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 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 

 

iv) MasterCard® Debit Bydgoszcz 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu karty 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski  0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 0,00 zł 

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

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą1 10,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach2 5,00 zł 

12. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 3,00 zł 

13. Opłata za zmianę PIN3 2,00 zł 

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

15. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash back)  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 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 

 

 
- wprowadzane zapisy: 

e) Karty debetowe dla posiadaczy usługi Pakiet 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

Visa PayWave 
MasterCard 

Debit PayPassTM 
MasterCard® 

Debit Bydgoszcz 

World Debit 

MasterCard® 

MasterCard 

Debit Gold  

1. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty 
głównej/dodatkowej  

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową  

0,00 zł 
0,00 zł6/9,99 

zł7 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie 
Polski2   

0,00 zł 

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

0,00 zł 
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8. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach 
krajowych 

0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 

0,00 zł/5,00 zł5 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w 

oddziałach banków za granicą1 
10,00 zł 0,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w 
bankomatach3 

5,00 zł 

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

3,00 zł 

14. Ubezpieczenie „Pakiet Travel 
World Debit” 

n/d 0,00 zł n/d 

15. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

16. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w 
kasie sklepu (Visa/MasterCard cash 
back) 

0,00 zł 

19. Awaryjna wypłata gotówki8 n/d 175 USD 

20. Wydanie karty zastępczej8 n/d 250 USD 
1 Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: 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 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Dotyczy posiadaczy eKonta z Pakietem Active. 
6  Dla Klientów posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit 
Gold mieli aktywny Pakiet do eKonta 
7 Dla Klientów, posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit 
Gold nie mieli aktywnego Pakietu do eKonta  
8 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBanku S.A. w 
dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
 

 

 
Powyższe zmiany obowiązują od 08.04.2016 r.  


