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I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/ 
eKonto z darmowymi 

bankomatami/ 
eKonto dla młodych14 

mKonto Multi mKonto Aquarius mKonto Aquarius Intensive 

Internet, AST1 
Konsultant 

mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 

mBanku 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 

mBanku 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 

mBanku 
Internet, AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 

Placówka 

mBanku 

1. Otwarcie  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie (opłata miesięczna)
2 0,00 zł 9,00 zł/5,00 zł 19,50 zł/0,00 zł 49,50 zł/0,00 zł 

3. Przelewy krajowe (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

3. Przelewy (obowiązuje od20.02.2014 r.) 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego na rachunek w mBanku3 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

a)dokonanie przelewu wewnętrznego3 do 
Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego na rachunek w innym 
Banku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

b) dokonanie przelewu krajowego4 do 
Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

c) dokonanie przelewu jednorazowego na 
dowolny rachunek bankowy w mBanku3 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c) dokonanie przelewu jednorazowego 
wewnętrznego3 (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego na 
dowolny rachunek bankowy w innym 
Banku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

d) dokonanie przelewu jednorazowego 
krajowego4 (obowiązuje od 20.02.2014 
r.) 

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

e) ustanowienie, zmiana i usunięcie 
przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 

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

 
f) dokonanie przelewu ekspresowego na 
dowolny rachunek w innym Banku4 
(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 
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f) dokonanie przelewu krajowego4 

ekspresowego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

g) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
ekspresowego na dowolny rachunek 
w innym Banku4 (obowiązuje do 
19.02.2014 r.) 

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

g) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
krajowego4 ekspresowego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

h) dokonanie przelewu do ZUS 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

i) dokonanie przelewu do Urzędu 
Skarbowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

j) dokonanie przelewu do innego organu 
podatkowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

k) dokonanie przelewu SORBNET na 
dowolny rachunek w innym Banku4 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 15,00 zł 

k) dokonanie przelewu krajowego4 

SORBNET (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 15,00 zł 

l) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
SORBNET na dowolny rachunek w innym 
Banku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

l) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
SORBNET na dowolny rachunek w innym 
Banku4 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

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

4. Przelewy walutowe 

a) dokonanie przelewu zagranicznego 
SWIFT 

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

b) dokonanie przelewu SEPA5 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego do 
innych Banków krajowych (obowiązuje 
do 19.02.2014 r.) 

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

c) dokonanie przelewu krajowego4 
walutowego (obowiązuje od 20.02.2014 
r.) 

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

d) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/zagraniczny 

0,00 zł 

e) przyjęcie przelewu z zagranicy 0,00 zł 

f) zwrot za granicę nie podjętej kwoty 
przelewu zagranicznego 

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

 
g) zwrot przez klienta kosztów pobranych 
przez inny Bank z tytułu podania 
błędnych danych 
 

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank  
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h) zryczałtowana opłata 
telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-
owym, stosowana wobec zleceniodawców 
krajowych6 

5,00 zł 

5. Polecenie zapłaty 

a) utworzenie polecenia zapłaty 0,00 zł 

b) aktualizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

c) przelew w ramach polecenia zapłaty 0,00 zł 

d) odwołanie upoważnienia do polecenia 
zapłaty 

0,00 zł 

e) miesięczna opłata za korzystanie 
z polecenia zapłaty 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

f) odwołanie pojedynczego polecenia 
zapłaty 

0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego 
wyciągu miesięcznego w formie 

elektronicznej 

0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego 
wyciągu miesięcznego w formie 
papierowej  

5,00 zł 0,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez klienta pisemnego 
potwierdzenia przelewu  

0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie 
przez Klienta potwierdzenia wykonania 
przelewu na wskazany adres mailowy 

0,00 zł 

e) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez klienta pisemnej 
historii wykonywanych operacji na 
rachunku 

0,00 zł 

7. Zlecenia stałe 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 

b) aktualizacja zlecenia stałego  0,00 zł 

c) odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego na 
rachunek w mBanku3 (obowiązuje do 
19.02.2014 r.) 

0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego 
wewnętrznego3 (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego na 
rachunek w innym Banku4 (obowiązuje do 

19.02.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego krajowego4 

(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
0,00 zł 
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8. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek 
śmierci  

15,00 zł 0,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 0,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek 
śmierci 

15,00 zł 0,00 zł 

d) zmiana rachunku z opłatą wyższą za 
prowadzenie na rachunek z opłatą niższą 

0,00 zł 50,00 zł 

e) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie 
NNW Ochrona24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne)7 
Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 

 
 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

f) miesięczna opłata za „Medical 
Assistance: Opieka24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne)8 
OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 

 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

g) miesięczna opłata za „Car Assistance: 
Auto24h” (ubezpieczenie dobrowolne)8 
Auto 24h STANDARD 
Auto 24h KOMFORT 
Auto 24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

h) miesięczna opłata za „Home 
Assistance: Dom24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne)8 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM 

 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

i) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie 
sprzętu RTV/AGD”(ubezpieczenie 
dobrowolne) 
STANDARD 
KOMFORT 
PREMIUM 

11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

 

j) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego” (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
STANDARD 
KOMFORT 
PREMIUM 

 
 
 

11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

 

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 
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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 

m) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Pakiet Medyczny „Opieka Medyczna 24h” 
pakiet indywidualny (ubezpieczenie 
dobrowolne)10 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 
 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

n) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Pakiet Medyczny „Opieka Medyczna 24h” 
pakiet rodzinny (ubezpieczenie 
dobrowolne)10 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 
 
 

309,00 zł 
464,00zł 

o) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Mieszkanie 24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
MINIMUM 
MEDIUM 
MAKSIMUM 

 
 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

p) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Home Assistance”  
(ubezpieczenie opcjonalne do 
ubezpieczenia „Mieszkanie 24h” 

5,00 zł 

r) miesięczna opłata za usługę  „Wypłaty 
ze wszystkich bankomatów”11 

5,00 zł 5,00 zł n/d n/d 

s) miesięczna opłata za korzystanie 
z usługi Invoobill 

0,00 zł 

t) wpłata gotówkowa do 10 000 zł
 

n/d
 

9,00 zł 
n/d 

0,00 zł 
n/d 

0,00 zł 
n/d 

0,00 zł 

u) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł 9,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

w) wypłata gotówkowa nieawizowana  
do 20 000 zł n/d 

9,00 zł 
n/d 

0,00 zł 
n/d 

0,00 zł 
n/d 

0,00 zł 

z) wypłata gotówkowa nieawizowana 
powyżej 20 000 zł12 

9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 0,00 zł 

y) wypłata gotówkowa awizowana 
powyżej 20 000 zł do 50 000 zł n/d 

 

n/d
 

9,00 zł 

n/d 
 
 
 

 n/d 

0,00 zł 

n/d 
 
 
 

n/d 

0,00 zł 

n/d 
 
 
 

n/d 

0,00 zł 

z) wypłata gotówkowa awizowana 
gotówkowa powyżej 50 000 zł 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

aa) niepodjęcie awizowanej wypłaty 
gotówkowej w wyznaczonym dniu

 

0,50% od 

kwoty 
niezrealizowa-

nej transakcji, 

nie mniej niż 

30,00 zł 

0,50% od 

kwoty 
niezrealizowa-

nej transakcji, 

nie mniej niż 

30,00 zł 

0,50% od 

kwoty 
niezrealizowa-

nej transakcji, 

nie mniej niż 

30,00 zł 

0,50% od 

kwoty 
niezrealizowa-

nej transakcji, 

nie mniej niż 

30,00 zł 

ab) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Bezpieczna Podróż (ubezpieczenie 
dobrowolne)13 

5,00 zł 

1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
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2 Opłata za rachunek mKonto Multi wynosi 5,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek mKonto i/lub eMax wynosi min. 2 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy 
opłata zostanie naliczona). 
Opłata za rachunek mKonto Aquarius wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek mKonto i/lub eMax wynosi min. 5 000 zł lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min. 100 000 zł lub 
suma obrotów na eMakler wynosi min. 100 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona). 
Opłata za rachunek mKonto Aquarius Intensive wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek mKonto i/lub eMax wynosi min. 10 000 zł lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min. 
200 000 zł lub suma obrotów na eMakler wynosi min. 200 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona). 
3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
6 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). 
7 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. 
8 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. 
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. 
11 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy rachunku eKonto z darmowymi bankomatami oraz rachunku eKonto dla młodych. 
12 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na 
wypłatę awizowaną. 
13 Ubezpieczenie wycofane ze sprzedaży od dnia 3.10.2013 r. 
14 Obowiązuje dla rachunków otwartych od 26.09.2013 r. Oferta dostępna dla Klientów, którzy w dniu otwarcia nie ukończyli 26 roku życia. W miesiącu następującym po ukończeniu przez 
Klienta 26 roku życia następuje automatyczne przekształcenie eKonta dla młodych w eKonto z darmowymi bankomatami. 
 

2. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 13 rok życia 

a) izzyKONTO 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy krajowe (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

2. Przelewy (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku2 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

c) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w mBanku2 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu wewnętrznego2 jednorazowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 
r.) 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

d) dokonanie przelewu krajowego3 jednorazowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 
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e) dokonanie przelewu ekspresowego na dowolny rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu krajowego3 ekspresowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu ekspresowego na dowolny rachunek 
w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu krajowego3 ekspresowego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

g) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

h) dokonanie przelewu do ZUS 0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

i) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego  0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

j) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego  0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

k) dokonanie przelewu SORBNET na dowolny rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

k) dokonanie przelewu krajowego3 SORBNET (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

l) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu SORBNET na dowolny rachunek w innym 

Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

l) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomocą przelewu krajowego3 SORBNET (obowiązuje od 

20.02.2014 r.) 
35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

3. Przelewy walutowe 

a) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA4 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego do innych Banków krajowych (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

c) dokonanie przelewu krajowego3 walutowego do innych Banków krajowych (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

d) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny 0,00 zł 

e) przyjęcie przelewu z zagranicy 0,00 zł 

f) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego 0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 

g) zwrot przez klienta kosztów pobranych przez  inny Bank z tytułu podania błędnych danych Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank 

h) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych
5
 5,00 zł 

4. Polecenie zapłaty 

a) utworzenie polecenia zapłaty 0,00 zł 

b) aktualizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

c) przelew w ramach polecenia zapłaty 0,00 zł 

d) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty 0,00 zł 

e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 1,00 zł 

f) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,50 zł 

5. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 
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d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

6. Zlecenia stałe 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

b) aktualizacja zlecenia stałego  0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

c) odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego na rachunek w mBanku2 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego krajowego2 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego krajowego3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 

7. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
3 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
5 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). 
 

3. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej 

a) eMax prowadzony w walucie obcej1 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST2 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu na rachunek w mBanku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

c) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny 0,00 zł 

d) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA5 
5,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego do innych Banków krajowych (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

f) dokonanie przelewu krajowego4 walutowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 
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g) przyjęcie przelewu walutowego 0,00 zł 

h) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego 0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 

i) zwrot przez klienta kosztów pobranych przez inny Bank z tytułu podania błędnych danych Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank  

j) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym – stosowane wobec zleceniodawców krajowych6 
5,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

d) wpłata gotówkowa (funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR)  n/d 9,00 zł 

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

n/d 9,00 zł 

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

 n/d 9,00 zł 

g) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
 

n/d 
0,50% od kwoty 

niezrealizowanej wypłaty, 

nie mniej niż 30,00 zł 
1 Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty. 
2 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
6 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). 
 

II. Rachunki oszczędnościowe 

1. Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową 

a) eMax 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu na rachunek w mBanku2 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 
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a) dokonanie przelewu wewnętrznego2 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie przelewu na rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 

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

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

d) wpłata gotówkowa do 10 000 zł n/d 9,00 zł 

e) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł n/d 9,00 zł 

f) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 zł n/d 9,00 zł 

g) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 zł4 n/d 9,00 zł 

h) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł n/d 9,00 zł 

i) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu n/d 
0,50% od kwoty 

niezrealizowanej wypłaty, 
nie mniej niż 30,00 zł 

1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
3 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na 
wypłatę awizowaną. 
 

2. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej 

a) eMax plus 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 
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b) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym2 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

c) dokonanie przelewu ekspresowego 10,00 zł 

d) dokonanie kolejnego przelewu, innego niż przelew ekspresowy, na rachunek w mBanku3 w danym miesiącu 
kalendarzowym3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

5,00 zł 

d) dokonanie kolejnego przelewu wewnętrznego3, innego niż przelew ekspresowy, w danym miesiącu 
kalendarzowym4 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

5,00 zł 

e) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, przelewu na rachunek w innym Banku5 w danym miesiącu 
kalendarzowym4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

10,00 zł 

e) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, przelewu krajowego5 w danym miesiącu kalendarzowym4 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

10,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej 5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta  potwierdzenia przelewu 0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Z zastrzeżeniem, że pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym nie jest przelewem ekspresowym. 

3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym Banku możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest 
możliwe. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
5 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
 

3. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie 

a) mSaver 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

b) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

c) dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku2w danym miesiącu kalendarzowym3 (obowiązuje do 
19.02.2014 r.) 

5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 
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c) dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego2w danym miesiącu kalendarzowym3 (obowiązuje od 20.02.2014 
r.) 

5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

d) dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w innym Banku4 w danym miesiącu kalendarzowym3 (obowiązuje 
do 19.02.2014 r.) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) dokonanie awaryjnego przelewu krajowego4 w danym miesiącu kalendarzowym3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.  
2 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
3 Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym Banku możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest 
możliwe. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
 

4. mIKE lokata 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/Ekspert online/ 

Placówka mBanku 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) zdefiniowanie przelewu do nadpłat środków z rachunku mIKE lokata 0,00 zł 

b) zmiana w przelewie do Odbiorcy zdefiniowanego do nadpłat środków z rachunku mIKE lokata n/d 2,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji ustanowienia osoby/ób uposażonej/ych do rachunku mIKE lokata 15,00 zł 

b) zmiana osoby/ób uposażonej/ych do rachunku mIKE lokata  15,00 zł 

c) odwołanie osoby/ób uposażonej/ych do rachunku mIKE lokata 15,00 zł 
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d) realizacja dyspozycji zwrotu środków z mBanku2 200,00 zł 

e) realizacja dyspozycji wypłaty środków z mBanku2 200,00 zł 

f) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku2 200,00 zł 

g) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku3 50,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego mIKE lokata w mBanku. 
3 Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego mIKE lokata w mBanku i jest realizowana na 
indywidualne konto emerytalne instytucji finansowych, z którymi mBank podpisał Umowę o współpracę. Na dzień 1 września 2004 są to następujące instytucje finansowe: Generali Życie S.A. i 

TFI Skarbiec S.A. 
 

III. Rachunki lokat terminowych 

1. Lokata strukturyzowana 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 

1. Otwarcie i prowadzenie lokaty 0,00 zł 

2. Zapis na subskrypcję lokaty 0,00 zł 

3. Likwidacja zapisu na subskrypcję 0,00 zł 

4. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności zgodnie z zasadami danej lokaty 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
 

IV. Usługa mBilans 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Palcówka mBanku 

1. Aktywacja usługi2 0,00 zł 

2. Zmiana parametrów usługi2 0,00 zł 

3. Dezaktywacja usługi2 0,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Do czasu udostępnienia funkcjonalności w internetowym serwisie transakcyjnym, czynność realizowana za pośrednictwem mLinii jest bezpłatna. 
 

V. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu) 0,00 zł 0,00 zł 

wykonanie dowolnego 

przelewu zewnętrznego na 

rachunku powiązanym + 

opłata funduszu2 

4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa 0,00 zł 0,00 zł opłata funduszu2 

5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa 0,00 zł 0,00 zł opłata funduszu2 

6. Opłaty za zarządzanie w skali roku Zgodnie z Taryfą TFI Zgodnie z Taryfą TFI Zgodnie z Taryfą TFI 

7. Zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. Odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

9. Aktualizacja zlecenia stałego 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.  
2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za 
pośrednictwem placówek pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI. 
 

VI. eMakler 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 

1. Aktywacja usługi 0,00 zł 

2. Prowadzenie usługi 0,00 zł 

3. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3 

A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku) 0,00 zł 

B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*) 

a) obroty na rachunku do 100 000 zł 88,10 zł miesięcznie 

b) obroty na rachunku: 100 000,01 zł - 200 000,00 zł 66,08 zł (-25%) miesięcznie 

c) obroty na rachunku: 200 000,01 zł - 300 000,00 zł 44,05 zł (-50%) miesięcznie 

d) obroty na rachunku: 300 000,01 zł - 400 000,00 zł 22,03 zł (-75%) miesięcznie 

e) obroty na rachunku powyżej 400 000,01 zł 0,00 zł 

* skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych 

4. Opłaty za dostęp do aplikacji prezentującej notowania online 

a) aplikacja standardowa 0,00 zł miesięcznie 

b) Statica4 7,00 zł miesięcznie 

c) notowania mobilne4 5,00 zł miesięcznie 

5. Rachunek transakcyjny 

a) otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

b) przelewy na rachunek w mBanku 0,00 zł 
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c) ustanowienie kwoty maksymalnej 0,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy 
funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia 
wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest 
uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji. 
3 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi. 

4 Do dnia 31.01.2015 r. opłata nie będzie pobierana. 
 

VII. Debetowe karty płatnicze 

1. Karta Visa payWave 

a) Visa payWave 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/ 
eKonto dla 
młodych5 

eKonto 
z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Electron payWave 4,00 zł6 7,00 zł8 3,00 zł 3,00 zł8 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Electron payWave 4,00 zł7 7,00 zł8 3,00 zł 3,00 zł9 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku 

Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 
0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski 
(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

5,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”  
 
c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 r. 

 
 

0,00 zł 
3% min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

9. 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” 
 

c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 r. 

 
0,00 zł 

3% min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

0,00 zł 

n/d 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

3% min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł / 
0,00 zł5 

0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 3% min. 9,00 zł 3%min. 9,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 
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13. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą1 10,00 zł 

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

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

16. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

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

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

19. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back) 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku eKonto) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient 
(Posiadacz rachunku eKonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną 
kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest 
wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto – użytkownik karty)w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 
min. 100 zł lub Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja 
może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność 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 (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
9 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 zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
 

b) Visa izzyKARTA 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną izzyKARTA1 4,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową izzyKARTA2 4,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 



 

17 
 

5. Opłata za wydanie duplikatu karty 18,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych4 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski3 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski3 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

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

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą4 3% min. 9,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą4 10,00 zł 

13. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach5 5,00 zł 

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

15. Opłata za zmianę PIN6 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 (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) spełni w miesiącu kalendarzowym poniższy warunek: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 
indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w 
ramach transakcji cash back. 
UWAGA: Klienci poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. 
2 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku - Użytkownik karty) spełni w miesiącu kalendarzowym  poniższy warunek: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 
indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w 
ramach transakcji cash back. 
UWAGA: Klienci poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. 
3 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.  
4 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
5 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda  
6 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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c) Visa Aquarius payWave 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius mKonto Aquarius Intensive 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną Visa Aquarius payWave 3,00 zł1 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Aquarius payWave 3,00 zł2 0,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych3 0,00 zł 

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

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą3 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą3 10,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach4 5,00 zł 

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

13. Opłata za zmianę PIN5 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 (usługa Visa cashback) 0,00 zł 
1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
2 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 zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
3 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
4 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
5 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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2. Karta MasterCard®PayPassTM 

a) MasterCard PayPass 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/  
eKonto dla 
młodych5 

eKonto 
z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 

mKonto  
Aquarius 
Intensive 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard PayPass 4,00 zł6 7,00 zł8 3,00 zł 3,00 zł8 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard PayPass 4,00 zł7 7,00 zł9 3,00 zł 3,00 zł9 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski 
(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

5,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

 

c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 r. 

 
 

0,00 zł 
3% min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

9. 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” 

 

c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 r. 

 
0,00 zł 

3% min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

0,00 zł 

n/d 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

3% min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł / 

0,00 zł5 
0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 3% min. 9,00 zł 3%min. 9,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

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

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

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

16. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

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

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

19. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard® Cashback) 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. 
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2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku eKonto)w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient 
(Posiadacz rachunku eKonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną 
kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest 
wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
7 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto - użytkownik karty)w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 
min. 100 zł lub Klient (Pełnomocnik do rachunku eKonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja 

może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność 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 (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
9 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 zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
 

b) Bydgoska Karta mBanku 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO 
eKonto/  

eKonto dla 
młodych5 

eKonto 
z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie Bydgoskiej Karty mBanku 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za główną Bydgoską Kartę mBanku 4,00 zł6 4,00 zł6 7,00 zł7 3,00 zł 3,00 zł7 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, 
eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie 

EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
5,00 zł 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR 
na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
 

 
 

0,00 zł 
 

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 
 
 

0,00 zł 



 

21 
 

c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r. 

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” 

c) dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r. 

 
0,00 zł 

 
3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

 
0,00 zł 

n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, 
Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

3% min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

3% min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł / 

0,00 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 bankomatach za granicą1 3%min. 9,00 zł 3%min. 9,00 zł 3% min. 9,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

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

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

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

3,00 zł 

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 (usługa MasterCard® 
Cashback) 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 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku eKonto)w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł lub Klient 
(Posiadacz rachunku eKonto dla młodych) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną 
kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest 
wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
UWAGA: Posiadacze rachunku izzyKONTO poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. 
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 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 

kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
 

c) MasterCard izzyKARTA PayPassTM 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie MasterCard izzyKARTA PayPass 0,00 zł 
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2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard izzyKARTA PayPass1 4,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard izzyKARTA PayPass2 4,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu karty 18,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych3 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski4 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski4 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

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

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą3 3% min. 9,00 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą3 10,00 zł 

13. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach5 5,00 zł 

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

15. Opłata za zmianę PIN6 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 (usługa MasterCard® cash back) 0,00 zł 
1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) spełni w miesiącu kalendarzowym poniższy warunek: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 
indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w 

ramach transakcji cash back. 
UWAGA: Klienci poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. 
2 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku - Użytkownik karty) spełni w miesiącu kalendarzowym  poniższy warunek: 
a) dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 
indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w 
ramach transakcji cash back. 
UWAGA: Klienci poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty. 
3 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. 

4 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.  
5 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
6 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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d) MasterCard® Aquarius PayPassTM 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius mKonto Aquarius Intensive 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard Aquarius PayPass 3,00 zł1 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową MasterCard Aquarius PayPass 3,00 zł2 0,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych3 0,00 zł 

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

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą3 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą3 10,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach4 5,00 zł 

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

13. Opłata za zmianę PIN5 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 (usługa MasterCard Cashback) 0,00 zł 
1 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja może 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
2 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 zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
3 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. 
4 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
5 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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3. Karta MasterCard® Gold PayPassTM 

a) MasterCard Gold PayPass 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

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

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard Gold PayPass1 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za posiadanie dodatkowej karty MasterCard Gold PayPass 1,50 zł 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 oddziałach Banków krajowych 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą2 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 (usługa MasterCard® Cashback) 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 mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
 

4. Karta Visa Electron 

a) Visa Electron eMax 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Electron eMax 36,00 zł 
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2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron eMax 36,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron eMax 36,00 zł 

5. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron eMax 36,00 zł 

6. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

7. Opłata za wydanie duplikatu karty 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

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

13. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 3% min. 9,00 zł 

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

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

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

17. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

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

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

20. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u operatorów mLinii.  
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 

5. Karta Visa Classic 

a) Visa Classic do rachunku eMax prowadzonego w GBP i EUR1 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

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

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa walutowej 30,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa walutowej  30,00 zł 
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5. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa walutowej 30,00 zł 

6. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

7. Opłata za wydanie duplikatu karty 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 3% min. 5,00 zł, 9,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 5,00 zł 

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

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

12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą2 10,00 zł 

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

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

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 
1 Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty. 
2 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. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

6. eKARTA 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/eKonto 
z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

1. Opłata za wydanie eKARTY 25,00 zł 0,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY 0,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY 25,00 zł 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie eKARTY dodatkowej 25,00 zł 0,00 zł 

5. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY dodatkowej 0,00 zł 

6. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY dodatkowej 25,00 zł 0,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/Eksperta online 2,00 zł 

8.Opłata za ustalenie tymczasowego limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/Eksperta online 2,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie eKARTY 0,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie eKARTY przez Konsultanta mLinii/Eksperta online 2,00 zł 

11. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

12. Opłata za wydanie duplikatu 25,00 zł 0,00 zł 
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1 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 
3% wartości transakcji. 
 

7. Karta MasterCard® PaySIM 

a) MasterCard PaySIM T-Mobile 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO 
eKonto/ 

eKonto z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto 
Aquarius 
Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PaySIM T-Mobile 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard PaySIM 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. 
 

8. MasterCard Debit Naklejka1 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO 
eKonto/ 

eKonto z darmowymi 
bankomatami 

mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto  
Aquarius 
Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit Naklejka 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard Debit Naklejka 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 zł 

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

6. Opłata za zmianę PIN3 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 Karta MasterCard® Debit Naklejka nie jest dostępna w ofercie mBanku. 
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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 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

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  10,00 zł 50,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 70,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 

600,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość 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 

24 000 zł lub 
120 transakcji 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych 4% min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 

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

5,00 zł 

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 

11. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 4% min. 5,00 zł 

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego 0,00 zł 

13. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer 0,00 zł 

14. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

15. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)3 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia 

16. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (ubezpieczenie dobrowolne)4 11,99 zł miesięcznie 

17. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące 
zadłużenia przeterminowanego 

8,00 zł 

19. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25,00 zł 

20. Opłata za wydanie karty zastępczej2 250 USD 

21. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

22. Opłata za zmianę PIN5 0,00 zł 

23. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

24. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego6 0,00 zł 
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25. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

26. Opłata za wyciąg elektroniczny 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 

dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
3 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
4 Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została 
złożona. 
5 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
6 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. 
7 W przypadku posiadania jedynie karty głównej:  
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 40 000,00 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 90 000,00 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 60 000,00 zł. 
 

2. Karty kredytowe MasterCard® 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 

(z opłatą roczną) 

MasterCard  
Miles & More 

MasterCard  
Miles & More 

Premium 

World EliteTM 

MasterCard 

1. Opłata za wydanie karty głównej  10,00 zł 10,00 zł/50,00 zł7 900,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty głównej 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

70,00 zł 
 

12 000 zł lub 
120 transakcji 

200,00 zł 
 

18 000 zł lub 
120 transakcji 

600,00 zł8 900,00 zł9 

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

0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych 4% min. 10,00 zł 0,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 0,00 zł 

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

5,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 4% min. 10,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków 
zagranicznych1 

4% min. 10,00 zł 0,00 zł 

11. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 4% min. 5,00 zł 
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12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego 0,00 zł 

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

0,00 zł 

14. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

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)3 

0,35% miesięcznie od salda zadłużenia  

17. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (ubezpieczenie dobrowolne)4 11,99 zł miesięcznie n/d 

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

kredytową złożonych od 04.06.2013) 
0,00 zł n/d 0,00 zł n/d 

19. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World Elite”  n/d 0,00 zł 

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

n/d 

Posiadacz karty Priority 

Pass – 0,00 zł 

Osoba towarzysząca – 

100,00 zł 

21. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

22. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie 
transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 

8,00 zł 

23. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25,00 zł 

24. Opłata za wydanie karty zastępczej2 250 USD 

25. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

26. Opłata za zmianę PIN5 0,00 zł 

27. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

28. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego6 0,00 zł 

29. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

30. Opłata za wyciąg elektroniczny 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 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
3 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
4 Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została 
złożona. 
5 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
6 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. 
7 Opłata 10,00 zł dotyczy kart wydanych do 03.04.2013, opłata 50,00 zł dotyczy kart wydanych od 04.06.2013. 
8 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 120 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 60 000,00 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 40 000,00 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 90 000,00 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 60 000,00 zł. 
9 W przypadku posiadania jedynie karty głównej:  
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a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000,00 zł, 
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 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 120 000,00 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 90 000,00 zł. 
 

IX. Odnawialny kredyt konsumpcyjny 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto/eKonto 
z darmowymi 

bankomatami/ 
eKonto dla młodych 

mKonto Multi mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu 
1,80% - 5,00% kwoty kredytu,  

min. 55,00 zł 
1,60% - 5,00% kwoty kredytu,  

min. 55,00 zł 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 1,80% kwoty podwyższenia 1,60% kwoty podwyższenia 

4. Prowizja za odnowienie kredytu 1,80% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł 1,60% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł 

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 50,00 zł 

6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela mBanku z dokumentacją kredytową (w 
przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty) 

50,00 zł 

7. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub 
warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu 

50,00 zł 

8. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł) 
1 W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. 
 

X. Kredyt gotówkowy 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu1 Od 0% do 9% kwoty kredytu 

3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt 50,00 zł 

4. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00 zł 

5. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 

6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu 

50,00 zł 

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 
0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 
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b) Pakiet Komfort 
0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 

c) Pakiet Prestiż 
0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 

8. Ubezpieczenie spłaty kredytu2 – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 4,30% miesięcznie od raty kredytu 

b) Pakiet Komfort 6,50% miesięcznie od raty kredytu 

c) Pakiet Prestiż 8,70% miesięcznie od raty kredytu 
1 Dotyczy wniosków złożonych poprzez Internet/mKiosk/Centrum Kredytowe/Centrum Finansowe/Konsultanta mLinii/Eksperta online. 

2 Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 
 

XI. Kredyt mBank Raty 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  Od 0% do 5% kwoty kredytu 

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00 zł 

4. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt 50,00 zł 

6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu 

50,00 zł 

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 
0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 

b) Pakiet Komfort 
0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 

c) Pakiet Prestiż 
0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca 
kredytowaną opłatę z tyt. ubezpieczenia 

8. Ubezpieczenie spłaty kredytu1 - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 4,30% miesięcznie od raty kredytu 

b) Pakiet Komfort 6,50% miesięcznie od raty kredytu 

c) Pakiet Prestiż 8,70% miesięcznie od raty kredytu 
1 Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 
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XII. Kredyt samochodowy 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  od 0% do 5% kwoty 

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00 zł 

4. Opłata za zmianę waluty kredytu 0,00 zł 

5. Koszty restrukturyzacji Umowy 50,00 zł 

6. Opłata za sporządzenie Aneksu 50,00 zł 

7. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu 

50,00 zł 

8. Ubezpieczenie spłaty kredytu 

a) Pakiet Standard 0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

b) Pakiet Komfort 0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

c) Pakiet Prestiż 0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

9. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 

 

XIII. Kredyt samochodowy online 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  od 0% do 5% kwoty 

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00 zł 

4. Opłata za zmianę waluty kredytu 0,00 zł 

5. Koszty restrukturyzacji Umowy 50,00 zł 

6. Opłata za sporządzenie Aneksu 50,00 zł 

7. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu 

50,00 zł 

8. Ubezpieczenie spłaty kredytu 

a) Pakiet Standard 0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

b) Pakiet Komfort 0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

c) Pakiet Prestiż 0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

9. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 
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XIV. Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna1 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 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 99,00 zł 

8. Koszty restrukturyzacji Umowy 150,00 zł 

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy 100,00 zł 

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

100,00 zł 

11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu 100,00 zł – 500,00 zł 

12. Zmiana waluty spłaty Kredytu waloryzowanego 0,00 zł 

13. Zmiany przedmiotu zabezpieczania3 300,00 zł  

14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy 0,00 zł 

15. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta 250,00 zł 

16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku4 0,00 zł 

17. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego4 0,00 zł 

18. Opłata za wystawienie promesy 150,00 zł 

19. Opłata za prolongatę kredytu 0,5% prolongowanej kwoty kredytu 

20. Opłata za zmianę waluty kredytu 1% wartości operacji 

21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40,00 zł 

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

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące 
0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca 

23. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do 
ubezpieczenia od 01.08.2011) 0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia  

24. 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 

25. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 04.2013) 0,03% miesięcznie od salda zadłużenia 

26. 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 

27. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 

a) ubezpieczenie w TU Generali SA 
0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali 

mieszkalnych (także w trakcie budowy) 
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b) ubezpieczenie w BRE 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 BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA 
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011) 

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczeniabudynków 
lub lokali mieszkalnych  

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

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

28. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”:5 

a) wariant 20 opłata miesięczna 16,00 zł 

b) wariant 50 opłata miesięczna 33,00 zł 

c) wariant 100 opłata miesięczna 58,00 zł 

29. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012) 7% od raty kredytu miesięcznie 

30. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012) 2,60% od raty kredytu miesięcznie 

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

a) wariant Standard 
1,40% kwoty kredytu, 

opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4,00% od  raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 

b) wariant Optimum 
1,60% kwoty kredytu, 

opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4,15% od  raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 

c) wariant Komfort 
2,00% kwoty kredytu, 

opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca 

1 Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego. 
2 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. 
3 Opłata jest pomniejszana o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje. 
4 Usługa tymczasowo niedostępna w ofercie mBanku. 
5 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TU S.A. 
 

XV. Kredyt mEmisja Plus 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  0% 

3. Opłata za drugą i kolejna wizytę kuriera z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta 

wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty) 
50,00 zł 

4. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu  
1%, przy czym dla każdej oferty kredytowej prowizja będzie ustalana w 

Generalnej Decyzji Kredytowej przez Komitet Kredytowy Zarządu Banku i nie 
może być wyższa niż 1% 

5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0% 

6. Opłata za podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera 32,00 zł 
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Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta1 

Dokumenty dotyczą produktów depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych osobom fizycznym. 
 

Rodzaj dokumentu Opis dokumentu Tryb pobierania opłaty Cena 

Dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami2 

Dokumenty potwierdzające wykonanie 
pojedynczej transakcji oraz historia 
operacji i zestawienie transakcji. 
 

Opłata pobierana za każdy wydany dokument. 
W przypadku historii operacji  opłata pobierana za każdy 
miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem. 
 
Opłata nie jest pobierana: 
a) za historię operacji dla rachunku eKonto z kredytem 
odnawialnym, 
b) za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej w 
placówce Banku. 
c) za kopię wyciągu z Karty Kredytowej. 

10,00 zł 

Dokumenty o charakterze zaświadczeń 
Dokumenty stwierdzające stan faktyczny 
posiadanych przez Klienta produktów 

Opłata za każdy wydany dokument. Jeden dokument 
może dotyczyć jednego produktu 

40,00 zł 

Duplikaty/kopie 
Duplikaty lub kopie dokumentów 
dotyczących posiadanych przez Klienta 
produktów 

Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na 
liczbę stron 

80,00 zł 

Dokumenty o charakterze opinii 

Dokumenty zawierające informację na 

temat obsługi posiadanych przez Klienta 
produktów 

Opłata za każdy wydany dokument  obejmujący okres 
12 miesięcy, który zawiera: 
a) opinię o jednym produkcie albo 
b) opinię o Kliencie 

80,00 zł 

Dokumenty niestandardowe 

Dokumenty zawierające informacje nie 
występujące w standardowych 
formularzach wykorzystywanych przez 
Bank 

Opłata za każdy wydany dokument 100,00 zł 

Opłaty za dostarczenie dokumentu: 

- dostarczenie listem priorytetowym 0,00 zł 

- dostarczenie przesyłką kurierską3 25,00 zł 

- odbiór osobisty w placówce mBanku:  

a) dla Klientów korzystających z usługi Pakiet oraz posiadaczy mKonta Aquarius Intensive 0,00 zł 

b) dla posiadaczy mKonta Aquarius 15,00 zł 

c) dla pozostałych Klientów 30,00 zł 

- przesłanie skanu dokumentu1 5,00 zł 
1 Posiadacze rachunku mKonto Aquarius Intensive nie ponoszą opłat za wydanie dokumentów.  
2 W przypadku, kiedy na zamówiony dokument składa się więcej niż 2000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej.  
3 Opcja dostępna tylko na terenie RP. 
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Inne opłaty i prowizje 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant mLinii/Ekspert 

online 

1. Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS 0,00 zł n/d 

2. Opłata za sporządzenie i wysłanie papierowej listy haseł jednorazowych (listy TAN)2 19,00 zł 

3. Zdefiniowanie/zmiana/usunięcie nazwy rachunku 0,00 zł 2,00 zł 

4. Opłata za realizację dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy wykonany 
przelew 

4,00 zł 

5. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom 
i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, 
poz. 939)3 

80,00 zł 

6. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu 25,00 zł 

7. Powiadomienia SMS – Abonament miesięczny dla sieci mBank mobile 

a) Abonament I – 0 SMSów w abonamencie 0,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

b) Abonament II –  20 SMSów w abonamencie4 1,50 zł/0,15 zł za SMS poza abonamentem 

c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie4 3,00 zł/0,15 zł za SMS poza abonamentem 

d) Abonament IV – 90 SMSów w abonamencie4 4,50 zł/0,15 zł za SMS poza abonamentem 

8. Powiadomienia SMS – Abonament miesięczny dla sieci innych niż mBank mobile 

a) Abonament I - 0 SMSów w abonamencie 0,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

b) Abonament II - 20 SMSów w abonamencie4 3,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie4 6,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

d) Abonament IV - 90 SMSów w abonamencie4 9,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

e) Abonament V - 180 SMSów w abonamencie4, 5 0,00 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem 

10. Opłata pobierana przez Bank z tytułu dodatkowych wyjaśnień z powodu niejasnych lub niekompletnych instrukcji przy 
przelewach zagranicznych (opłatę pobiera się od klienta lub Banku zagranicznego) 

100,00 zł 

11. Opłata za odzyskanie środków pieniężnych będących przedmiotem zlecenia płatniczego 
100,00 zł + równowartość kosztów naliczonych przez inny 

Bank 

12. Wysłanie na życzenie klienta przesyłką kurierską dokumentów przygotowanych na podstawie złożonych dyspozycji 25,00 zł 

13. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 30,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 

2 Opłata pobierana jest za każdą listę haseł jednorazowych zamówioną przez Klienta oraz za listy wysyłane automatycznie. 
3 Opłatą obciążany jest podmiot występujący o opinię. Opłata nie jest pobierana od zagranicznych Banków, udziałowców strategicznych mBanku S.A. oraz w przypadkach określonych w art. 110, 
ust.1-6 Ustawy Prawo bankowe.  
4 Niewykorzystane SMSy nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. 
5 Abonament dostępny tylko dla posiadaczy rachunku mKonto Aquarius Intensive. Dla Klientów korzystających z usługi "Powiadomienia SMS", w przypadku przekształcenia rachunku na mKonto 
Aquarius Intensive, zmiana wysokości opłaty za abonament oraz pozostałych parametrów w ramach abonamentu nastąpi na wniosek Klienta. 
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Produkty wycofane ze sprzedaży 

1. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych 

warunkach) 

a) Rachunek eKonto 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet Intensive eKonto: Pakiet Classic eKonto: Pakiet Active 

Internet, 

AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

Internet, 

AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

Internet, 

AST1 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie  0,00 zł 

2. Prowadzenie (opłata miesięczna)
2 49,50 zł 19,50 zł 9,00 zł/ 5,00 zł 

3. Przelewy 

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego na rachunek w mBanku3 
(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 do 
Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego na rachunek w innym Banku4 
(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

b) dokonanie przelewu krajowego4 do Odbiorcy 
zdefiniowanego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

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

c) dokonanie przelewu jednorazowego na 
dowolny rachunek bankowy w mBanku3 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

c) dokonanie przelewu wewnętrznego3 

jednorazowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

d) dokonanie przelewu jednorazowego na 
dowolny rachunek bankowy w innym Banku4 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

d) dokonanie przelewu krajowego4 

jednorazowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 

e) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do 
Odbiorcy zdefiniowanego 

0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

f) dokonanie przelewu ekspresowego na 
dowolny rachunek w innym Banku4 (obowiązuje 
do 19.02.2014 r.) 

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

f) dokonanie przelewu krajowego4 ekspresowego 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

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

 
g) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
ekspresowego na dowolny rachunek w innym 
Banku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
 

5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
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g) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu krajowego4 
ekspresowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

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

h) dokonanie przelewu do ZUS  0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

i) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

j) dokonanie przelewu do innego organu 
podatkowego  

0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 

k) utworzenie polecenia zapłaty 0,00 zł 

l) aktualizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

m) przelew w ramach polecenia zapłaty 0,00 zł 

n) odwołanie upoważnienia do polecenia 
zapłaty 

0,00 zł 

o) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia 
zapłaty 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

p) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

r) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

s) dokonanie przelewu SEPA
5
 5,00 zł 

t) dokonanie przelewu walutowego do innych 
Banków krajowych (obowiązuje do 19.02.2014 
r.) 

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

t) dokonanie przelewu walutowego krajowego4  
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

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

u) złożenie wniosku o przelew 
walutowy/zagraniczny 

0,00 zł 

w) przyjęcie przelewu z zagranicy 0,00 zł 

x) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu 
zagranicznego 

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

y) zwrot przez klienta kosztów pobranych przez 
inny Bank z tytułu podania błędnych danych 

Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank 

z) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w 
obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec 

zleceniodawców krajowych
6 

5,00 zł 

aa) dokonanie przelewu SORBNET na dowolny 
rachunek w innym Banku4 (obowiązuje do 
19.02.2014 r.) 

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

aa) dokonanie przelewu krajowego4 SORBNET 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.)  

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

ab) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu SORBNET 
na dowolny rachunek w innym Banku4 

(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

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

ab) dokonanie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego za pomocą przelewu 
krajowego4 SORBNET (obowiązuje od 
20.02.2014 r.) 

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

4. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu 
miesięcznego w formie elektronicznej 

0,00 zł 
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b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu 
miesięcznego w formie papierowej  

5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie 
przez klienta pisemnego potwierdzenia 
przelewu  

0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez 
Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na 
wskazany adres mailowy  

0,00 zł 

e) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie 
przez klienta pisemnej historii wykonywanych 
operacji na rachunku 

0,00 zł 

5. Zlecenia stałe 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

b) aktualizacja zlecenia stałego  0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

c) odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego na rachunek w 
mBanku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego wewnętrznego3 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego na rachunek w 
innym Banku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

0,00 zł 

e) realizacja zlecenia stałego krajowego4 

(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
0,00 zł 

6. Inne czynności  

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

d) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie NNW 
Ochrona24h” (ubezpieczenie dobrowolne)7 

Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 

 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

n/d 

 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

n/d 

 
 

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 

7,00 zł 

14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 7,00 zł 

14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 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 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 

 
 

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  
 

 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 

 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 

 
 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

n/d 
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h) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie sprzętu 
RTV/AGD”(ubezpieczenie dobrowolne) 
STANDARD 
KOMFORT 

PREMIUM 

11,99 zł 
19,99 zł 

29,99 zł 

n/d 11,99 zł 
19,99 zł 

29,99 zł 

n/d 11,99 zł 
19,99 zł 

29,99 zł 

n/d 

i) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego” (ubezpieczenie dobrowolne) 
STANDARD 
KOMFORT 
PREMIUM 

11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

n/d 11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

n/d 11,99 zł 
19,99 zł 
29,99 zł 

n/d 

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

79,00 zł 
119,00 zł 

n/d 
79,00 zł 
119,00 zł 

n/d 
79,00 zł 
119,00 zł 

n/d 

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

199,00 zł 
299,00 zł 

n/d 
199,00 zł 
299,00 zł 

n/d 
199,00 zł 
299,00 zł 

n/d 

l) miesięczna opłata za ubezpieczenie Pakiet 
Medyczny „Opieka Medyczna 24h” pakiet 
indywidualny (ubezpieczenie dobrowolne)10 

Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

123,00 zł 
185,00 zł 

n/d 
123,00 zł 
185,00 zł 

n/d 
123,00 zł 
185,00 zł 

n/d 

m) miesięczna opłata za ubezpieczenie Pakiet 
Medyczny „Opieka Medyczna 24h” pakiet 
rodzinny (ubezpieczenie dobrowolne)10 

Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

309,00 zł 
464,00 zł 

 

n/d 309,00 zł 
464,00 zł 

 

n/d 309,00 zł 
464,00 zł 

 

n/d 

n) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Mieszkanie 24h” (ubezpieczenie dobrowolne) 
MINIMUM 
MEDIUM 
MAKSIMUM 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

n/d 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

n/d 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

n/d 

o) miesięczna opłata za ubezpieczenie „Home 
Assistance” (ubezpieczenie opcjonalne do 
ubezpieczenia „Mieszkanie 24h” 

5,00 zł n/d 5,00 zł n/d 5,00 zł n/d 

p) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze 
wszystkich bankomatów” 

0,00 zł 

r) miesięczna opłata za korzystanie z usługi 
Invoobill 

0,00 zł 

s) wpłata gotówkowa do 10 000 zł
 

n/d 

0,00 zł 

n/d 

0,00 zł 

n/d 

3,00 zł 

t) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

u) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 

w) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 
20 000 zł11 

9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

x) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 
20 000 zł do 50 000 zł 

 
n/d 

 
 

0,00 zł  
n/d 

 
 

0,00 zł  
n/d 

 
 

0,00 zł 

y) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 
50 000 zł 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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z) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej 
w wyznaczonym dniu

 

 
 

n/d 

0,60% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie 

mniej niż 10,00 

zł 

 
 

n/d 

0,60% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie 

mniej niż 10,00 

zł 

 
 

n/d 

0,60% od kwoty 

niezrealizowanej 

transakcji, nie 

mniej niż 10,00 

zł 

aa) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Bezpieczna Podróż (ubezpieczenie 
dobrowolne)12 

5,00 zł n/d 5,00 zł n/d 5,00 zł n/d 

1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Intensive jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 12 000 tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, 
kiedy opłata zostanie naliczona) lub wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i 
dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, 
Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi łącznie minimum 200 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia 
kapitalizacji na eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie). 
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Classic jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 5 000 tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy 
opłata zostanie naliczona) lub wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie 
Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, 
Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi łącznie minimum 100 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia 

kapitalizacji na eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie). 
Opłata za Pakiet Active wynosi 5 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 2 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie 
naliczona). 
3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR 
6 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). 
7 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. 
8 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 PLN, KOMFORT: 12 PLN, PREMIUM: 17 PLN. 
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. 
11 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na 
wypłatę awizowaną. 
12 Ubezpieczenie wycofane ze sprzedaży od dnia 3.10.2013 r. 
 

b) Rachunek eMax 

i) Rachunek eMax w PLN 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 

Pakiet: Intensive, Classic, 
Active 

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu na rachunek w mBanku2 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego2 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 
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b) dokonanie przelewu na rachunek w innym Banku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 

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

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy 

0,00 zł 

4. Inne czynności  

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

d) wpłata gotówkowa do 10 000 zł n/d 9,00 zł 

e) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł n/d 9,00 zł 

f) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 zł n/d 9,00 zł 

g) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 zł4 n/d 9,00 zł 

h) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł n/d 9,00 zł 

i) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu n/d 
0,50% od kwoty 

niezrealizowanej wypłaty, nie 

mniej niż 30,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.  
2 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
2 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
3 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na 
wypłatę awizowaną. 
 

ii) Rachunek eMax w walucie obcej2 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy 

a) dokonanie przelewu na rachunek w mBanku3 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

b) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 
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c) złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny 0,00 zł 

d) dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

e) dokonanie przelewu SEPA4 
5,00 zł 

f) dokonanie przelewu walutowego do innych Banków krajowych (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

f) dokonanie przelewu krajowego5 walutowego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

g) przyjęcie przelewu walutowego 0,00 zł 

h) zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego 0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 

i) zwrot przez klienta kosztów pobranych przez inny Bank z tytułu podania błędnych danych Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank 

j) zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym – stosowane wobec zleceniodawców 

krajowych
6 5,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy 

0,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

d) wpłata gotówkowa (funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR) n/d 9,00 zł 

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

n/d 

9,00 zł 

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

9,00 zł 

g) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu n/d 
0,50% od kwoty 

niezrealizowanej wypłaty, nie 

mniej niż 30,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty. 
3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR. 
5 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
6 Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz mBanku S.A.). 
 

c) Rachunek eMax plus 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 

Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 
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2. Przelewy 

a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym2 0,00 zł 2,00 zł 

c) dokonanie przelewu ekspresowego  10,00 zł 

d) dokonanie kolejnego przelewu, innego niż przelew ekspresowy, na rachunek w mBanku3 w danym 
miesiącu kalendarzowym4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

5,00 zł 

d) dokonanie kolejnego przelewu wewnętrznego3, innego niż przelew ekspresowy, w danym miesiącu 
kalendarzowym4 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

5,00 zł 

e) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, przelewu na rachunek w innym Banku5 w danym 
miesiąc kalendarzowym4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 

10,00 zł 

e) dokonanie kolejnego, innego niż przelew ekspresowy, przelewu krajowego5 w danym miesiąc 
kalendarzowym4 (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 

10,00 zł 

3. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej  5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez klienta  potwierdzenia przelewu  0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres 
mailowy  

0,00 zł 

4. Inne czynności  

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Z zastrzeżeniem, że pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym nie jest przelewem ekspresowym. 
3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004.(obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
3 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym Banku możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest 
możliwe. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Dokonanie awaryjnego przelewu wewnętrznego lub krajowego możliwe jest za pośrednictwem Internetu i mLinii. Złożenie awaryjnego przelewu za pomocą kanału AST nie jest możliwe. 
(obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
5 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
 

d) Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online 

Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

Placówka mBanku 
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 

3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu) 0,00 zł 0,00 zł 

wykonanie dowolnego 

przelewu zewnętrznego na 

rachunku powiązanym + opłata 

funduszu
2 
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4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa 0,00 zł 0,00 zł opłata funduszu
2 

5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa 0,00 zł 0,00 zł opłata funduszu
2 

6. Opłaty za zarządzanie w skali roku Zgodnie z Taryfą TFI 

7. Zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 

8. Odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

9. Aktualizacja zlecenia stałego 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

10. Realizacja zlecenia stałego 0,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za 
pośrednictwem placówek, pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI. 
 

e) Debetowe karty płatnicze 

i) Debetowe karty płatnicze Visa 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet Intensive eKonto: Pakiet Classic eKonto: Pakiet Active 

Visa Electron Visa payWave Visa Electron Visa payWave Visa Electron Visa payWave 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, 
eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

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 oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 

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

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 
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17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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. 
 

ii) Debetowe karty płatnicze MasterCard® Debit 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet Intensive eKonto: Pakiet Classic eKonto: Pakiet Active 

MasterCard Debit 
MasterCard Debit 

PayPassTM 
MasterCard Debit 

MasterCard Debit 

PayPassTM 
MasterCard Debit 

MasterCard Debit 

PayPassTM 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, 
eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

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 oddziałach Banków krajowych 9,50 zł 

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

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 (usługa MasterCard® 
Cashback) 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. 
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2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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. 
 

iii) Debetowa karta płatnicza MasterCard Debit Gold 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

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

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard Debit Gold1 

a) dla Klientów posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit Gold mieli aktywny Pakiet do eKonta 
b) dla Klientów, posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit Gold nie mieli aktywnego Pakietu do eKonta 

 
0,00 zł 
9,99 zł 

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 oddziałach Banków krajowych 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą2 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 (usługa MasterCard® Cashback) 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. 
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iv) Debetowa karta płatnicza World Debit MasterCard® 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

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

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty World Debit MasterCard 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 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 oddziałach Banków krajowych 0,00 zł 

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

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

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 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 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 (usługa MasterCard Cashback) 0,00 zł 

19. Awaryjna wypłata gotówki5 175 USD 

20. 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 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard 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 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
 

v) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Debit Bydgoszcz 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard Debit Bydgoszcz 0,00 zł 
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2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard Debit Bydgoszcz 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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 0,00 zł 

7. 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 

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

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

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą1 10,00 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 (usługa MasterCard Cashback) 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 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Eksperta online.  
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

vi) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Debit Naklejka1 

Rodzaj czynności  
Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit Naklejka 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard Debit Naklejka 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 zł 

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

6. Opłata za zmianę PIN3 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 Karta MasterCard Debit Naklejka nie jest dostępna w ofercie mBanku. 
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. 
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3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

vii) eKARTA 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto: 
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

1. Opłata za wydanie eKARTY 25,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY 0,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY 25,00 zł 

4. Opłata za wydanie eKARTY dodatkowej 25,00 zł 

5. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY dodatkowej 0,00 zł 

6. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY dodatkowej 25,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/Eksperta online 2,00 zł 

8.Opłata za ustalenie tymczasowego limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/ Eksperta online 2,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie eKARTY 0,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie eKARTY przez Konsultanta mLinii/ Eksperta online 2,00 zł 

11. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

12. Opłata za wydanie duplikatu 25,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% 
wartości transakcji. 
 

2. Lokaty 

a) mLokataPLUS1 

Wysokość potrącenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy rachunku lokaty w zależności od kwartału, w którym nastąpiło wcześniejsze rozwiązanie Umowy rachunku lokaty: 

Q - kwartał, w którym nastąpiła wypłata środków z rachunku lokaty 
% - procent wypłaconych odsetek netto 

1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10Q 

mLOKATA PLUS 3 – miesięczna 60%          

mLOKATA PLUS 6 – miesięczna  60% 50%         

mLOKATA PLUS 9 – miesięczna  60% 50% 40%        

mLOKATA PLUS 12 – miesięczna  60% 50% 50% 40%       

mLOKATA PLUS 24 – miesięczna  70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40%   

mLOKATA PLUS 60 – miesięczna  80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 

Q - kwartał, w którym nastąpiła wypłata środków z rachunku lokaty 
% - procent wypłaconych odsetek netto 

11Q 12Q 13Q 14Q 15Q 16Q 17Q 18Q 19Q 20Q 

mLOKATA PLUS 60 – miesięczna  50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 
1 Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 
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3. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty 

a) Debetowe karty płatnicze Visa Electron oraz MasterCard® Debit 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Electron MasterCard Debit 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną 4,00 zł5 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 4,00 zł6 

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 w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
a) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

 
0,00 zł 

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

9. 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 

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

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

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 3% min. 9,00 zł 

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

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

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

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 (usługa Visa cash back) 0,00 zł n/d 

19. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard® Cashback) n/d 0,00 zł 
1 Dla kart Visa Electron: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.  
Dla kart MasterCard Debit: 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, Cash4You, eCard 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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5 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Posiadacz rachunku) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja może 
zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
6 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Klient (Pełnomocnik do rachunku - użytkownik karty) w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 
zł; transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 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), płatność internetowa, mTransfer z karty 
kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji Cashback. 
 

b) Debetowa karta płatnicza Visa Radość Życia1 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Radość Życia 30,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej 30,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2  0,00 zł 

6.Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski3 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 5,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

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

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą2 3% min. 9,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach Banków za granicą2 10,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach4 5,00 zł 

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

14. Opłata za zmianę PIN5 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 (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
1 Karta debetowa przeznaczona wyłącznie dla klientów, których wniosek o kartę kredytową Visa Radość Życia został rozpatrzony negatywnie.  
2 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
3 Lista bankomatów Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.  
4 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
5 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
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c) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Zegarek 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, Classic, Active 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PayPass Zegarek 0,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę  0,00 zł 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1  0,00 zł 0,00 zł 

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

6. Opłata za zmianę PIN2 2,00 zł 2,00 zł 

7. Opłata za duplikat karty 15,00 zł 15,00 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. 
 

d) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Brelok 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, Classic, Active 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit Brelok 39,00 zł 39,00 zł 

2. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 0,00 zł 

3. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 0,00 zł 

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

5. Opłata za zmianę PIN2 2,00 zł 2,00 zł 

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

7. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 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. 
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4. Karty kredytowe wycofane z oferty 

a) Karty kredytowe Visa 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Classic 

WP.PL5 

Visa 

Electron5 

Visa 

Compensa5 
Visa Orange5 

Visa 

Rossmann5 

Visa Classic 

Radość Życia6 
Visa Classic7 Visa Gold7 Visa Platinum7 

1. Opłata za wydanie karty głównej  n/d 10,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej n/d 0,00 zł 

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

70,00 zł 200,00 zł 450,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość 
transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie 
minimum: 

12 000 zł lub 120 transakcji 
18 000 zł lub 120 

transakcji 

36 000 zł lub 
120 

transakcji 

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

0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
krajowych 

4% min. 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach 
zagranicznych1 

4% min. 10,00 zł 

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

5,00 zł 

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 

11. Opłata za przelew z rachunku karty  4% min. 5,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

14. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

15. Ubezpieczenie NNW n/d 0,00 zł n/d 

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

n/d 0,00 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 

n/d 3,00 zł n/d 

19. „Pakiet Platinum” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013) n/d  n/d 0,00 zł 

20. „Pakiet Gold” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013) n/d 0,00 zł  n/d 

21. Ubezpieczenie Spłaty – „Gwarancja Spłaty zadłużenia’’ 
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia) 3 
(niedostępne w sprzedaży od 22.03.2011) 

0,25% 

miesięcznie od 

salda zadłużenia 
n/d 0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 
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22. Ubezpieczenie Spłaty - „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” 
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)3 

0,35% 

miesięcznie od 

salda zadłużenia 
n/d 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia 

23. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

24. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w 
serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia 
przeterminowanego 

8,00 zł 

25. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty 25,00 zł 

26. Opłata za wydanie karty zastępczej2 250 USD 

27. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

28. Opłata za zmianę PIN8 0,00 zł 

29. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta 
online 

0,00 zł 

30.Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego4 0,00 zł 

31. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

32. Opłata za wyciąg elektroniczny 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
3 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.  
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 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

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. 

3,50 zł  
(opłata miesięczna) 

15,00 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 

2. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej. 0,00 zł 

3. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych 4% min. 10,00 zł 

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 

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

5,00 zł 
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7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 4% min. 10,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 

9. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej 4% min. 5,00 zł 

10. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego 0,00 zł 

11. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer 0,00 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

14. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)3 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia 

16. „Pakiet Gold” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013) n/d 0,00 zł 

17. Ubezpieczenie Spłaty – „Ubezpieczenie Spłaty Karty” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia) 
(niedostępne w sprzedaży od 22.03.2011) 

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 

18. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

19. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia 
przeterminowanego  

8,00 zł 

20. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25,00 zł 

21. Opłata za wydanie karty zastępczej3 250 USD 

22. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

23. Opłata za zmianę PIN6 0,00 zł 

24. Opłata za aktywacje karty u Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

25. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego4 0,00 zł 

26. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

27. Opłata za wyciąg elektroniczny 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 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
3 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 

4 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. 
5 Od 03.04.2012 Karty: MasterCard Standard z opłatą miesięczną i MasterCard Gold nie są dostępne w ofercie mBanku. 
6 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

c) Karta kredytowa Visa Electron mBank Euro<26 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie karty głównej 

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 zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 

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 pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej 0,00 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 
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5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych 4% min. 10,00 zł 

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 

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

5,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków krajowych 4% min. 10,00 zł 

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach Banków zagranicznych1 4% min. 10,00 zł 

10.Opłata za przelew z rachunku karty 4% min. 5,00 zł 

11. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego 0,00 zł 

12. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer 0,00 zł 

13. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

14. Ubezpieczenie ,,Pakiet Bezpieczna Karta’’ (ubezpieczenie dobrowolne) – opłata miesięczna 3,00 zł 

15. Ubezpieczenie Spłaty - „Gwarancja Spłaty zadłużenia’’ (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia,)3(niedostępne w sprzedaży 

od 22.03.2011) 
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia 

16. Ubezpieczenie Spłaty - „Ubezpieczenie Spłaty Karty plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)3 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia 

17. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 8,00 zł 

19. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty 25,00 zł 

20. Opłata za wydanie karty zastępczej2 250 USD 

21. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

22. Opłata za zmianę PIN4 0,00 zł 

23. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego5 0,00 zł 

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

25. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

26. Opłata za wyciąg elektroniczny 0,00 zł 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
2 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 
3 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe. 
 

5. Kredyt ratalny plus 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu1 Od 1,00% do 5,00% kwoty kredytu 
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3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt 50,00 zł 

4. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00 zł 

5. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 

6. Ubezpieczenie spłaty kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 
0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną 

opłatę z tyt. ubezpieczenia 

b) Pakiet Komfort 
0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną 

opłatę z tyt. ubezpieczenia 

c) Pakiet Prestiż 
0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną 

opłatę z tyt. ubezpieczenia 

7. Ubezpieczenie spłaty kredytu2 – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 4,30% miesięcznie od raty kredytu 

b) Pakiet Komfort 6,50% miesięcznie od raty kredytu 

c) Pakiet Prestiż 8,70% miesięcznie od raty kredytu 

Rachunek Kredytu gotówkowego 

Rodzaj czynności  Internet, AST3 
Konsultant mLinii/ 

Ekspert online 

1. Otwarcie i prowadzenie 0,00 zł 

2. Przelewy   

a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku4 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego4 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,00 zł 2,00 zł 

b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym Banku5 (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 0,50 zł 2,00 zł 

b) dokonanie przelewu krajowego5 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 0,50 zł 2,00 zł 

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,00 zł 2,00 zł 

3. Inne czynności: 

a) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

b) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci  15,00 zł 

c) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 

Karta do rachunku Kredytu gotówkowego 

1. Opłata za wydanie karty Visa Electron  0,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron  0,00 zł 

3. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron  36,00 zł 

4. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron 36,00 zł 

5. Opłata za zastrzeżenie karty  0,00 zł 

6. Opłata za wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych6 0,00 zł 

8. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki z bankomatów na terenie Polski 3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 



 

60 
 

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

10. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki za granicą6 10,00 zł 

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach7 5,00 zł 

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

13. Opłata za zmianę PIN8 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 (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
1 Dotyczy wniosków złożonych poprzez Internet/mKiosk/Centrum Kredytowe/Centrum Finansowe/Operatora mLinii. 

2 Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 
3 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 

4 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
4 Przelew wewnętrzny – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
5 Rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (mBank). (obowiązuje do 19.02.2014 r.) 
5 Przelew krajowy – przelew na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004. (obowiązuje od 20.02.2014 r.) 
6 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 
7 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
8 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.  

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2014 r. 
wynosi 168.696.052 złote. 


