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Prowizje za przewalutowanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart Visa 
wydawanych w ramach bankowości korporacyjnej mBanku S.A. 
 
 
 
 
Typ karty Nazwa karty Waluta 

rozliczeniowaa 
Prowizja za 
przewalutowanie 
do dnia 12.05.14 

Prowizja za 
przewalutowanie 
od  dnia 
13.05.2014b 

Karta debetowa Visa Business 
debetowa 
payWave 

EUR do 12.05.14 

PLN od 13.05.14 

2,5% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty i euro 

5,9% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty 

Przedpłacona 
karta płatnicza 

Visa Business 
prepaid 

 

EUR do 12.05.14 

PLN od 13.05.14 

2,5% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty i euro 

5,9% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty 

Przedpłacona 
karta na 
okaziciela w 
formie 
instrumentu 
pieniądza 
elektronicznego 

Visa eMoney 

Visa eMoney 
payWave 

(w tym karty 
Private Label 
oraz typu 
Sectorial) 

EUR do 12.05.14 

PLN od 13.05.14 

3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty i euro 

5,9% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty 

Przedpłacona 
karta walutowa 
na okaziciela w 
formie 
instrumentu 
pieniądza 
elektronicznego  

Visa eMoney w 
walucie EUR 

EUR 3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
euro 

3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
euro 

Przedpłacona 
karta walutowa 
na okaziciela w 
formie 
instrumentu 
pieniądza 
elektronicznego 

Visa eMoney w 
walucie USD 

USD 3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
dolar amerykański 

3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
dolar amerykański 

                                                 

a
 Od 13.05.2014 r.dla kart Visa w organizacji płatniczej zmianie uległa waluta rozliczeniowa z EUR na PLN. Zmiana powoduje uproszczenie 

rozliczeń transakcji zagranicznych – wszystkie transakcje dokonane w walucie obcej będą przeliczane przez Visa bezpośrednio na złotówki. 

b
 Od 13.05.2014 r. dla kart Visa, których walutą rozliczeniową jest PLN, zmianie ulegają opłaty za przewalutowanie w organizacji płatniczej. 

Zmiana ta nie wpływa na koszty obsługi transakcji dla klientów, ponieważ  prowizja zastępuje stosowaną dotychczas prowizję za 
przewalutowanie oraz spread walutowy Banku. 
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Przedpłacona 
karta walutowa 
na okaziciela w 
formie 
instrumentu 
pieniądza 
elektronicznego 

 

Visa eMoney w 
walucie GBP 

GBP 3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
funt brytyjski 

3,0% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż  
funt brytyjski 

Karta płatnicza z 
odroczonym 
terminem 
płatności 

Visa Business 
payWave  

Visa Business 
Gold payWave 

Visa Business 
Platynowa 
payWave 

EUR  2,5% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty i euro 

2,5% wartości 
transakcji dla 
transakcji w 
walucie innej niż 
złoty i euro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


