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Usunięcie opłaty za przekroczenie limitu karty oraz zmiany porządkowe.   

VIII. Karty kredytowe 

1. Karty kredytowe Visa 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa Premium 
Visa  

Miles & More 
Visa Miles & More 

Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej 30 zł 50 zł10/100 zł11 
100 zł10/300 

zł11 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0 zł 

3.Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej  

70 zł 300 zł7 200 zł 

600 zł6 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba transakcji 

bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych 
do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie 

minimum: 

12 000 zł lub 
240 transakcji 

24 000 zł lub 
240 transakcji 

18 000 zł lub 
240 transakcji 

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty dodatkowej 

0 zł 

5. Opłata za duplikat karty 0 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
krajowych 

5%, min. 10 zł 

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

5%, min. 10 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
zagranicznych1   

5%, min. 10 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1  

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

5%, min. 10 zł 

11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu 
kredytowego  
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność 

sprawdzania salda) 

5 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 5%, min. 4 zł 

13. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności 
z wykorzystaniem usługi mTransfer 

0 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu 
podatkowego 

2,5%. min. 4 zł 

15. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne 
naliczane od salda zadłużenia) 

0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

16. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie 
opcjonalne)8 n/d 6,9 zł n/d 
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17. Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, 
niedostępne w sprzedaży od 6.12.2010 r.)8 

n/d 

0,25% 
miesięcznie od 

salda 
zadłużenia 

n/d 

18. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)8  n/d 

0,5% 
miesięcznie od 

salda 
zadłużenia 

n/d 

19. Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie 
opcjonalne)8 

n/d 24,9 zł n/d 

20. Pakiet Travel Aquarius (niedostępne dla wniosków o kartę 

kredytową złożonych od 3.10.2013 r.)8 n/d 0 zł n/d 

21. Pakiet Assistance (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową 

złożonych od 3.10.2013 r.)8 
n/d 0 zł n/d 

22. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (ubezpieczenie 
dobrowolne)2 

11,99 zł miesięcznie 

23. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25 zł 

24. Opłata za zmianę PIN3 (obowiązuje do 18.12.2017r.) 0 zł 

25. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta 
online (obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

26. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

27. Opłata za przekroczenie limitu karty (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

45 zł 

28. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie 
transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego9 8 zł 

29. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego4  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

30. Opłata za wyciąg elektroniczny  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 0 zł 

31. Opłata za wyciąg papierowy 7,5 zł 

32. Awaryjna wypłata gotówki5 Równowartość 175 USD 

33. Opłata za wydanie karty zastępczej5 250 USD 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, 
przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku 
tą opłatą. 
6 W przypadku posiadania jedynie karty głównej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 40 000 
zł.  
W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej jednej karty dodatkowej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku 
danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł,  
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do 
rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 zł. 
7 Dla kart Visa Aquarius wydanych w mBanku d. MultiBanku opłata roczna wynosi 250 zł. 
8 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
9 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  
10 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r. 
11 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r. 
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Usunięcie opłaty za przekroczenie limitu karty oraz zmiany porządkowe.   

 

2. Karty kredytowe MasterCard® 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Me19 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w 
miejsce  
zastrzeżonej 

10 zł 30 zł 
50 zł15/100 

zł16 
100 zł15/300 

zł16 
900 zł 

2. Opłata za umieszczenie własnej grafiki lub 
zdjęcia17 10 zł n/d 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0 zł 0 zł 

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu 
każdego roku użytkowania karty głównej 

50 zł18 

 

200 zł8/350 
zł9 

 

70 zł10, 11 

 
200 zł 

 

600 zł6 900 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub 

liczba transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum: 

10 000 zł  
18 000 zł lub 

240 
transakcji 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu 
każdego roku użytkowania karty dodatkowej 

0 zł 

5. Opłata za duplikat karty 0 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowych 

5%, min. 10 zł 0 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych (usługa dostępna 

w oddziałach banków umożliwiających 

 wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10 zł 0 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 5%, min. 10 zł 0 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 
oddziałach banków zagranicznych1 
(usługa dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10 zł 0 zł 

11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie 
dostępnego limitu kredytowego (usługa 

dostępna w bankomatach wyposażonych 

w funkcjonalność sprawdzania salda) 

5 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 

5%, min. 4 zł 

13. Opłata za przelew z rachunku karty 
w ramach płatności z wykorzystaniem usługi 
mTransfer 

0 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź 
innego organu podatkowego 

2,5%, min. 4 zł 

15. „Ubezpieczenie Spłaty Karty” 
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od 
salda zadłużenia) (niedostępne w sprzedaży od 

22.03.2011) 

n/d 0,25% n/d 

16. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” 
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od 
salda zadłużenia) 

0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

17. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa 
(ubezpieczenie opcjonalne)12 n/d 6,9 zł 

18. Ubezpieczenie Spłaty Karty 
(ubezpieczenie opcjonalne)12  

0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

19. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja 
Podróż” (ubezpieczenie dobrowolne)2 

11,99 zł miesięcznie n/d 

20. Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie 
opcjonalne) – opłata miesięczna12 n/d 9,9 zł n/d 

21. Pakiet Bezpieczne Opłaty (niedostępne dla 

wniosków o kartę kredytową złożonych od 

3.10.2013 r.)12 
n/d 0 zł n/d 0 zł 

22. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World”  
(niedostępne dla wniosków o kartę kredytową 

złożonych od 04.06.2013) 
n/d 0 zł n/d 0 zł n/d 

23. Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie 
opcjonalne) – opłata miesięczna12 n/d 19,9 zł n/d 

24. Pakiet Travel World (niedostępne dla 

wniosków o kartę kredytową złożonych od 

3.10.2013 r.)12, 13 
n/d 0 zł n/d 0 zł n/d 
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25. Home Assistance (ubezpieczenie 
opcjonalne) – opłata miesięczna12 n/d 5 zł 

26. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World Elite”  n/d 0 zł 

27. Priority Pass – opłata za wejście do 
saloników VIP Lounge (jednorazowo za 
każdą osobę) 

n/d 

Posiadacz karty 

Priority Pass – 0 

zł 

Osoba 

towarzysząca – 

100 zł 

28. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25 zł 

29. Opłata za zmianę PIN3 (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

30. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta 
mLinii/Eksperta online  (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

31. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

32. Opłata za przekroczenie limitu karty  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

45 zł 

33. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub 
komunikat w serwisie transakcyjnym 
dotyczące zadłużenia przeterminowanego14 

8 zł 

34. Opłata za zmianę daty końca cyklu 
rozliczeniowego4 (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

35. Opłata za wyciąg elektroniczny 
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

36. Opłata za wyciąg papierowy 7,5 zł 

37. Awaryjna wypłata gotówki5 Równowartość 175 USD 

38. Opłata za wydanie karty zastępczej5 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 Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, 
przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku 
tą opłatą. 
6 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy 
wyniesie minimum 60 000 zł lub roczna liczba transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 240 transakcji.  
Dla kart wydanych od 04.06.2013, w przypadku posiadania jedynie karty głównej: 
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 40 000 
zł.  
W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej jednej karty dodatkowej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku 
danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł,  
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do 
rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 zł. 
7 W przypadku posiadania jedynie karty głównej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 
zł.  
W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej jednej karty dodatkowej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku 
danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 120 000 zł,  
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do 
rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł. 
8 Opłata obowiązuje dla umów zawartych do 30.06.2015r.  
9 Opłata obowiązuje dla umów zawartych od 01.07.2015r. oraz dla kart wydanych dla klientów mBanku d.Multibanku bez względu na 
okres podpisania umowy. 
10 Dla kart MasterCard Standard wydanych w mBanku d. MultiBanku opłata jest zwracana w trybie miesięcznym o wartości 1/12 
pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty 
kredytowej) w danym miesiącu. Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym w którym 
karta została wydana. 
11 Dla kart wydanych dla klientów mBanku d.MultiBanku do dnia 02.04.2012 r. opłata roczna za każdy kolejny rok użytkowania karty 
głównej wyniesie 84 zł.  
12 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
13 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku. 
14 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  
15 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r. 
16 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r. 
17 Opłata dotyczy klientów, którzy wybrali własny, indywidualny wizerunek karty. Nie obowiązuje przy wyborze wizerunku z galerii 
banku oraz wizerunku standardowego.  
18 Opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 
8 000 zł. 
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19 Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych 
mBanku. 

 

Zmiana zapisów przy pozycji dotyczącej wyceny nieruchomości. Brak zmian cenowych.   

XIV. Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna1 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu od 0% do 4% kwoty kredytu 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu od 0% do 4% kwoty podwyższenia 

4. Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę  0% 

5. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat 
kredytowania 

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

6. Prowizja za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący 2% od przyznanej kwoty kredytu 

7. Opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący2 0 zł6/99 zł 

8. Koszty restrukturyzacji Umowy3 150 zł 

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub 
zmianę Kredytobiorcy 

100 zł 

10. Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki 
umowy nie wymagająca sporządzenia aneksu 

100 zł 

11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu 100 zł – 500 zł 

12. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczania4 300 zł  

13. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy 0 zł 

14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków 
umowy na wniosek Klienta 

250 zł 

15. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku5 0 zł 

16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu 
szacunkowego5 

0 zł 

17. Opłata za wystawienie promesy 150 zł 

18. Prowizja za prolongatę kredytu 0,5% prolongowanej kwoty kredytu 

19. Prowizja  za zmianę waluty kredytu 1% wartości operacji 

20. Opłata za zmianę waluty spłaty kredytu 0 zł 

21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego/treści archiwalnego harmonogramu spłat w 
formie papierowej na życzenie Klienta 

40 zł 

22. Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie 
kredytu/pożyczki12 – od każdej nieruchomości 

300 zł – typowy lokal mieszkalny, typowy dom 
mieszkalny lub typowa działka budowlana 

500 zł –lokal użytkowy 
800 zł – pozostałe nieruchomości 

zakwalifikowane przez Bank jako nietypowe 

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w 
przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) 

15 zł 

24. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA 
VIG (dla osób przystępujących do u5ezpieczenia do 31.07.2011) 

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 
miesiące 

0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 
miesiąca 

25. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ 
SA VIG dawniej Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia 
od 01.08.2011 do 30.03.2015) 

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia  

26. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie 
TU SA (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia licząc od dnia 
uruchomienia kredytu hipotecznego- dot. kredytów uruchomionych na podstawie 
wniosków o zawarcie umowy kredytu hipotecznego złożonych na warunkach 
promocji od 22.07.2017 r. 

0,0208% x miesięcznie od salda zadłużenia  

27. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie 
TU SA (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty 
kredytu)(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015) 

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia 

28. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU SA (brak możliwości 

przystąpienia do ubezpieczenia od 11.2012) 

1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące 

0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 
miesiąca 

29. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości 

przystąpienia do ubezpieczenia od 04.2013) 
0,03% miesięcznie od salda zadłużenia 

30. Opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy oraz 
ubezpieczenie od utraty pracy COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do 

ubezpieczenia od 12.2012) 

2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące 

0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 
miesiąca 

31. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 
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a) ubezpieczenie w TU Generali SA 
0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia 

budynków i lokali mieszkalnych (także w 
trakcie budowy) 

b) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA 
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011) 

0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
budynków i lokali mieszkalnych (także w 

trakcie budowy) 

c) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA 
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011) 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
budynków 

lub lokali mieszkalnych  

d) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA 
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011) 

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
budynków mieszkalnych będących w trakcie 

budowy  

32. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”:7 

a) wariant 20 opłata miesięczna 16 zł 

b) wariant 50 opłata miesięczna 33 zł 

c) wariant 100 opłata miesięczna 58 zł 

33. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości 

przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012) 
7% od raty kredytu miesięcznie 

34. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości 

przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012) 
2,6% od raty kredytu miesięcznie 

35.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A.8 

a) wariant Standard 

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 
miesiąca 

b) wariant Optimum 

1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 
miesiąca 

c) wariant Komfort 

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 
miesiąca 

36.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.9 

a) wariant Standard 

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 
miesiąca 

b) wariant Optimum 

1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 25 
miesiąca 

c) wariant Komfort 

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za 
pierwsze 24 miesiące 

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 25 
miesiąca 

37. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków 
lub lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia 
określonej dla nieruchomości)4 (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 

0,0065% 

38. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali 
mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla 
nieruchomości)5 (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 

0,01% 

39. Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy (opłata pobierana 
miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu) (Compensa TU na 

Życie S.A. VIG- dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG) 

(obowiązuje dla wniosków złożonych do 30.03.2015)10 

0,0417% 

40. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, 
operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego 
wypadku6 (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 

a) za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa), 
b) za kolejne lata (opłata miesięczna) 

a) 1,4% od kwoty kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki 

przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze 
ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki 

41. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, 
operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego 
wypadku – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (AXAUbezpieczenia TUiR S.A.)10 

4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki 

42. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w zakresie 
poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kwoty 
kredytu/pożyczki:10 

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia 
kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia, 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 
- opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej 

a) 1,4% od kwoty podwyższenia 
kredytu/pożyczki 

(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do końca 
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia i 

podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 
dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 

b) 4% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 
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43. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)8 
a) Wariant Standard 
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)  
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)  

b) Wariant Optimum 
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa) 
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna) 
c) Wariant Komfort 
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)  
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna) 

 
 

1,4% kwoty kredytu/pożyczki 
4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki 

 
1,6% kwoty kredytu/pożyczki 

4,15% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki 
 

2% kwoty kredytu/pożyczki 
4,35% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki 

44. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (TUiR Allianz 

Polska S.A.)11 z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:10 

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia 
kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia: 

 

Wariant Standard 
 

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do końca 
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 

podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 
dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 

 
Wariant Optimum 1,6% od kwoty podwyższenia kredytu 

/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej 
opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę 

dni upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 
podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 

dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 

Wariant Komfort 
 

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do końca 
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 

podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 
dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 
- opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej: 

 

Wariant Standard 4% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 

Wariant Optimum 4,15% od podwyższonej miesięcznej raty 

kapitałowo-odsetkowej 
Wariant Komfort 4,35% od podwyższonej miesięcznej raty 

kapitałowo-odsetkowej 

45. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (AXA 

Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki: 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia 
kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia: 
 

 

Wariant Standard 
 

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do końca 
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 

podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 
dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 

 
Wariant Optimum 
 

1,6% od kwoty podwyższenia kredytu 
/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej 
opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę 

dni upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 
podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 

dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 

Wariant Komfort 
 

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty 
uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do końca 
24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i 

podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od 
dnia uruchomienia kredytu/pożyczki. 

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki 
- opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej: 

 

Wariant Standard 4% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 

Wariant Optimum 4,15% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 
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Wariant Komfort 4,35% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 

46. Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy – 
dla uruchomionych kredytów/pożyczek (opłata pobierana miesięcznie od wartości 

zadłużenia przed pobraniem raty)10 

0,03% 

1 Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego, MultiPlanu oraz MultiPlanu 
Waloryzowanego. 
2 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. w mBanku. 
Dla umów zawartych w mBanku d. MultiBanku opłata dotyczy kredytów uruchomionych od 01.06.2009 r. 
3 Dotyczy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych. 
4 Opłata jest pomniejszana o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje. 
5 Usługa tymczasowo niedostępna w ofercie mBanku. 
6 Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.05.2009 w mBanku d.MultiBanku. 
7 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie 
nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TU S.A. 
8 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r. 
9 Dotyczy  kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 1.07.2014 r. 
10 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku. 
11 Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu/pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami 

kredytu/pożyczki. 
12 Opłata dotyczy wniosków złożonych od 21.01.2016r. Kategorie nieruchomości typowych i nietypowych określa Regulamin 

udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. 
 

Usunięcie opłaty za przekroczenie limitu karty oraz zmiany porządkowe.   

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 

5. Karty kredytowe wycofane z oferty 

a) Karty kredytowe Visa 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Electron 

mBank Euro<26 

Visa 

Electron5 

Visa Classic WP.PL5, 

 Visa Compensa5, 8, Visa 

Orange5, 
 Visa Rossmann5,  

Visa Classic Radość Życia6 

Visa 

Credit10 

Visa 

Classic7 
Visa Gold7 

Visa 

Platinum7 

1. Opłata za wydanie karty głównej i 
nowej w miejsce zastrzeżonej 

n/d 30 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej n/d 0 zł 

3. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty głównej. 
 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub liczba transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 

wyniesie minimum: 

Karta bez 
ubezpieczenia – 

35 zł 
Karta z 

ubezpieczeniem 
NNW Polska – 

52 zł 
Karta z 

ubezpieczeniem 
NNW World – 70 

zł 
Karta z 

ubezpieczeniem 
NNW Sport – 

152 zł 

70 zł 200 zł 450 zł 

12 000 zł lub 240 transakcji 
18 000 zł lub 

240 

transakcji 

36 000 zł 

lub 240 

transakcji 

4. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku 
użytkowania karty dodatkowej 

0 zł 

5. Opłata za duplikat karty 0 zł 

6. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1  (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach krajowych 

5%, min. 10 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
krajowych (usługa dostępna w oddziałach 

banków umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie)  

5%, min. 10 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w bankomatach 
zagranicznych1  

5%, min. 10 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
zagranicznych1 (usługa dostępna w 

oddziałach banków umożliwiających wypłatę 

gotówki w kasie) 

5%, min. 10 zł 
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11. Opłata za sprawdzenie w 
bankomacie dostępnego limitu 
kredytowego (usługa dostępna w 

bankomatach wyposażonych 

w funkcjonalność sprawdzania salda) 

5 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku 
karty 

5%, min. 4 zł 

13. Opłata za przelew z rachunku 
karty w ramach płatności 
z wykorzystaniem usługi mTransfer 

0 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US 
bądź innego organu podatkowego 

2,5%, min. 4 zł 

15. Ubezpieczenie NNW n/d 0 zł n/d 

16. Ubezpieczenie od nieuprawnionego 
użycia karty i rabunku gotówki 
pobranej z bankomatu 

n/d 0 zł n/d 

17. Ubezpieczenie na życie i od 
niezdolności od pracy(ubezpieczenie 
dobrowolne naliczane od salda 
zadłużenia) 

n/d 

0,25% 

miesięcznie 

od salda 

zadłużenia 

n/d 

18. Ubezpieczenie ,,Pakiet Bezpieczna 
Karta’’ (ubezpieczenie dobrowolne) - 
opłata miesięczna 

4,9 zł n/d 

19. „Pakiet Platinum” (niedostępne w 
ofercie od 04.06.2013) 

n/d  n/d 0 zł 

20. „Pakiet Gold” (niedostępne w 
ofercie od 04.06.2013) 

n/d 0 zł  n/d 

21. Ubezpieczenie Spłaty – „Gwarancja 
Spłaty zadłużenia’’(ubezpieczenie 
dobrowolne naliczane od salda 
zadłużenia)9 (niedostępne w sprzedaży 
od 22.03.2011) 

0,25% 
miesięcznie od 

salda 
zadłużenia13 

n/d 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 

22. Ubezpieczenie Spłaty - 
„Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” 
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane 
od salda zadłużenia) 

0,5% 
miesięcznie od 

salda 
zadłużenia13 

n/d 0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

23. Ubezpieczenie Pakiet 
Bezpieczeństwa (ubezpieczenie 
opcjonalne)11 

n/d 6,9 zł 

24. Gwarancja Spłaty Kredytu 
(ubezpieczenie opcjonalne, 
niedostępne w sprzedaży od 6.12.2010 
r.)11 

n/d 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 

25. Ubezpieczenie Spłaty Karty 
(ubezpieczenie opcjonalne) 

n/d 0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

26. Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona 
(ubezpieczenie opcjonalne)11 

n/d 24,9 zł 

27. Home Assistance11 n/d 5 zł n/d 

28. Pakiet Travel (niedostępne dla 

wniosków o kartę kredytową złożonych od 

3.10.2013 r.)11 
n/d 0 zł n/d 

29. Opłata za ekspresową wysyłkę 
karty 

25 zł 

30. Opłata za zmianę PIN2  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

31. Opłata za aktywacje karty u 
Konsultanta mLinii/Eksperta online  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

32. Prowizja za podwyższenie limitu 
karty 1% kwoty podwyższenia 

33. Opłata za przekroczenie limitu 
karty  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 

45 zł 

34. Opłata za powiadomienie mailowe 
i/lub komunikat w serwisie 
transakcyjnym dotyczące zadłużenia 
przeterminowanego12 

8 zł 

35.Opłata za zmianę daty końca cyklu 
rozliczeniowego3  (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

36. Opłata za wyciąg elektroniczny  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

37. Opłata za wyciąg papierowy 7,5 zł 

38. Awaryjna wypłata gotówki4 Równowartość 175 USD 

39. Opłata za wydanie karty 
zastępczej4 

250 USD 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
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2 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
3 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku 
tą opłatą. 
5 Od 06.12.2011 karty: Visa Electron, Visa Wp, Visa Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann nie są dostępne w ofercie mBanku. 
6 Od 02.04.2013 karta Visa Classic Radość Życia nie jest dostępna w ofercie mBanku. 
7 Od 04.06.2013 karty: Visa Classic (wydawana w technologii stykowej), Visa Platinum, Visa Gold nie są dostępne w ofercie mBanku. 
8 W związku z rozwiązaniem umowy Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Zadłużenia z Compensa TU S.A., ochrona ubezpieczeniowa dla 
posiadaczy kart objętych ubezpieczeniem kończy się z dniem 31.05.2015. 
9 Nie dotyczy kart Visa Compensa. 
10 Dotyczy kart mBanku oraz mBanku d. MultiBanku Visa Murator (od 30.09.2011 r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa Wola Park 
(od 06.12.2011 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa NAU (od 01.10.2006 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa MultiZet (od 

06.12.2011 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa n (od 30.01.2012 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa payWave (od 30.01.2012 
karta nie jest dostępna w ofercie). 
11 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
12 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  
13 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
 

Usunięcie opłaty za przekroczenie limitu karty oraz zmiany porządkowe.   

 

b) Karty kredytowe MasterCard® 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

MasterCard Standard5 
(z opłatą miesięczną) 

MasterCard Gold5 

1. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty 
głównej. 

3,5 zł  
(opłata miesięczna) 

15 zł  
(opłata miesięczna) 

opłata jest pobierana i 

zwracana w trybie 

miesięcznym - opłata 
zostanie zwrócona jeśli 

wartość transakcji wyniesie 

1200 zł 

opłata jest pobierana i 

zwracana w trybie 

miesięcznym - opłata 

zostanie zwrócona jeśli 

wartość transakcji wyniesie 

2200 zł 

240 zł6, 7 

(opłata roczna) 

Opłata jest zwracana w trybie 

miesięcznym o wartości 1/12 

pobranej opłaty pod 

warunkiem wykonania min. 

jednej transakcji 

bezgotówkowej (z 

wyłączeniem przelewów 

z rachunku karty kredytowej) 

w danym miesiącu. 
Pierwszy miesięczny zwrot 

opłaty nastąpi po pierwszym 

pełnym miesiącu 

kalendarzowym w którym 

karta została wydana 

 

2. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty 
dodatkowej. 

0 zł 

3. Opłata za duplikat karty 0 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 0 zł 

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych 5%, min. 10 zł 

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

5%, min. 10 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1  5%, min. 10 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych1  
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

5%, min. 10 zł 

9. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego  
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) 

5 zł 

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej  5%, min. 4 zł 

11. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem 
usługi mTransfer 

0 zł 

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego 2,5%, min. 4zł 

13. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od 
salda zadłużenia) 

0,5% miesięcznie od salda zadłużenia 

14. „Pakiet Gold” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013) n/d 0 zł 

15. Ubezpieczenie Spłaty – „Ubezpieczenie Spłaty Karty” (ubezpieczenie 
dobrowolne naliczane od salda zadłużenia) (niedostępne w sprzedaży od 

22.03.2011) 
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 

16. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)8  n/d 
0,5% miesięcznie od 

salda zadłużenia 

17. Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna8 n/d 9,9 zł 

18. Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową 

złożonych od 3.10.2013 r.)8 
n/d 0 zł 
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19. Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna8 n/d 19,9 zł 

20. Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w 
sprzedaży od 6.12.2010 r.) 8 

n/d 
0,25% miesięcznie od 

salda zadłużenia 

21. Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus8 n/d 0 zł 

22. Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna8 n/d 19,9 zł 

23. Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna8 n/d 9,9 zł 

24. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25 zł 

25. Opłata za zmianę PIN2  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 0 zł 

26. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta online  
(obowiązuje do 18.12.2017r.) 

0 zł 

27. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

28. Opłata za przekroczenie limitu karty  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 45 zł 

29. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie 
transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego9 

8 zł 

30. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego3  (obowiązuje do 
18.12.2017r.) 

0 zł 

31. Opłata za wyciąg elektroniczny  (obowiązuje do 18.12.2017r.) 0 zł 

32. Opłata za wyciąg papierowy 7,5 zł 

33. Awaryjna wypłata gotówki4 Równowartość 175 USD 

34. Opłata za 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 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
3 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. (obowiązuje do 18.12.2017r.) 
4 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku 
tą opłatą. 

5 Od 03.04.2012 karty MasterCard Standard z opłatą miesięczną i MasterCard Gold nie są dostępne w ofercie mBanku. 
6 Dla kart mBanku d. MultiBanku MasterCard Gold z opłatą roczną wydanych do dnia 2.04.2012 r. opłata roczna za każdy kolejny rok 
używania karty głównej wyniesie 150 zł, a wydawanych od 03.04.2012 wynosi 200 zł. 
7 Dotyczy kart MasterCard Aquarius mBanku d. MultiBanku (od 03.04.2012 r. karta nie jest dostępna w ofercie)   
8 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
9 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

 

Powyższe zmiany obowiązują od 17.10.2017 r. 

 


