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

 

 Dodanie przypisu , w częściach:  

 

- w części I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, 3. Rachunek oszczędnościowo – 
rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej– eMax walutowy: 

 

- wprowadzany przypis: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST2 

Konsultant 
mLinii/ 
Ekspert 
online 

Placówka 
mBanku 

4. Inne czynności 

a) wpłata gotówkowa7  n/d 9,00 zł 
7 Opłata nie dotyczy wpłat na poczet spłaty raty kredytu hipotecznego lub samochodowego waloryzowanego 
kursem waluty USD/EUR. 
 

- w części Produkty wycofane ze sprzedaży 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla 
Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); 

b) Rachunek eMax; ii) Rachunek eMax w walucie obcej: 

 

- wprowadzany przypis: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

Konsultant 
mLinii/ 

Ekspert online 
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

Placówka 
mBanku 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

4. Inne czynności 

a) wpłata gotówkowa7 n/d 9,00 zł 
7 Opłata nie dotyczy wpłat na poczet spłaty raty kredytu hipotecznego lub samochodowego waloryzowanego 
kursem waluty USD/EUR. 

 

 Usunięcie podziału na kanały, w części III. Rachunki lokat terminowych; 1. Lokata 

strukturyzowana: 

 

- obecny zapis: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Internet 
Konsultant 

mLinii/ 
Ekspert online 

 

 
- wprowadzany zapis: 
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Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

 

 Zmiana przypisu, w części VII. Debetowe karty płatnicze; 5. Karta Visa Classic; a) Visa 

Classic do rachunku eMax prowadzonego w GBP, EUR, USD: 

 

- obecny zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 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 
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. 

 

- wprowadzany przypis z zapisem: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0,00 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 
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. (obowiązuje do 01.12.2015r.) 
2 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa, mBank, pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości 
transakcji. (obowiązuje od 02.12.2015r.) 

 

 Zmiana zapisów, w częściach: 

 

- w części IX. Karty kredytowe, 1. Karty kredytowe Visa: 

 

-obecny zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa 
Premium 

Visa  
Miles & 
More 

Visa Miles & 
More Premium 

26. Opłata za podwyższenie limitu karty7 1% kwoty podwyższenia 
7 Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.  

 

- wprowadzany zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa 
Premium 

Visa  
Miles & 
More 

Visa Miles & 
More Premium 

26. Opłata za podwyższenie limitu karty7 (obowiązuje 
do 01.12.2015 r.) 

1% kwoty podwyższenia 

26. Prowizja za podwyższenie limitu karty (obowiązuje 
od 02.12.2015 r.) 

1% kwoty podwyższenia 

7 Opłata nie będzie pobierana do 01.12.2015r.  

 
 

- w części IX. Karty kredytowe, 2. Karty kredytowe MasterCard®: 
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-obecny zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

31. Opłata za podwyższenie limitu karty10 1% kwoty podwyższenia 
10 Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.  

 

- wprowadzany zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

31. Opłata za podwyższenie limitu karty10 

(obowiązuje do 01.12.2015 r.) 
1% kwoty podwyższenia 

31. Prowizja za podwyższenie limitu 
karty (obowiązuje od 02.12.2015 r.) 

1% kwoty podwyższenia 

10 Opłata nie będzie pobierana do 01.12.2015r.  
 

- w części Produkty wycofane ze sprzedaży; 6. Karty kredytowe wycofane z oferty 

a) Karty kredytowe Visa: 

 

-obecny zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 

Electron5 

Visa Classic WP.PL5, Visa 

Compensa5, 8, Visa Orange5, Visa 

Rossmann5, Visa Classic Radość 

Życia6 

Visa 

Credit11 

Visa 

Classic7 
Visa Gold7 

Visa 

Platinum7 

32. Opłata za podwyższenie limitu 
karty10 

1% kwoty podwyższenia 

10 Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.  

 

-wprowadzany zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 

Electron5 

Visa Classic WP.PL5, Visa 
Compensa5, 8, Visa Orange5, Visa 

Rossmann5, Visa Classic Radość 

Życia6 

Visa 

Credit11 

Visa 

Classic7 
Visa Gold7 

Visa 

Platinum7 

32. Opłata za podwyższenie limitu 
karty10 (obowiązuje do 01.12.2015 
r.) 

1% kwoty podwyższenia 

32. Prowizja za podwyższenie 
limitu karty (obowiązuje od 
02.12.2015 r.) 

1% kwoty podwyższenia 

10 Opłata nie będzie pobierana do 01.12.2015r.  

 

- w części Produkty wycofane ze sprzedaży; 6. Karty kredytowe wycofane z oferty 

b) Karty kredytowe MasterCard®: 

 

- obecny zapis z przypisem: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard5 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold5 
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27. Opłata za podwyższenie limitu karty6  1% kwoty podwyższenia 
6 Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.  

 

- wprowadzany zapis z przypisem: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard5 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold5 

27. Opłata za podwyższenie limitu karty6 (obowiązuje do 
01.12.2015 r.) 1% kwoty podwyższenia 

27. Prowizja za podwyższenie limitu karty (obowiązuje od 
02.12.2015 r.) 

1% kwoty podwyższenia 

6 Opłata nie będzie pobierana do 01.12.2015r.  

 

- w części Produkty wycofane ze sprzedaży; 6. Karty kredytowe wycofane z oferty 

c) Karta kredytowa Visa Electron mBank Euro<26: 

 

- obecny zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

20. Opłata za podwyższenie limitu karty6 1% kwoty podwyższenia 
6 Opłata nie będzie pobierana do 31.10.2015r.  

 

- wprowadzany zapis z przypisem: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

20. Opłata za podwyższenie limitu karty6 (obowiązuje do 01.12.2015 
r.) 

1% kwoty podwyższenia 

20. Prowizja za podwyższenie limitu karty (obowiązuje od 02.12.2015 
r.) 

1% kwoty podwyższenia 

6 Opłata nie będzie pobierana do 01.12.2015r.  
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 Zmiana zapisów, w części XI. Kredyt gotówkowy: 

 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt4  50,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji  70,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy  70,00 zł 

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

50,00 zł 

4 Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji 
lub  restrukturyzacji Umowy.  

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt4 (obowiązuje 
dla dyspozycji składanych do 18.10.2015r.) 50,00 zł 

2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt (obowiązuje 
dla dyspozycji składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych do 18.10.2015r.) 

70,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych do 18.10.2015r.) 

70,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

5. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej 
parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu (obowiązuje dla dyspozycji składanych do 
18.10.2015r.) 

50,00 zł 

5. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej 
parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu (obowiązuje dla dyspozycji składanych od 
19.10.2015r.) 

0,00 zł 

4 Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji 
lub  restrukturyzacji Umowy. (obowiązuje do 18.10.2015r.) 

 

 Zmiana zapisów, w części XII. mPożyczka: 

 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o pożyczkę3  50,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji 70,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy  70,00 zł 

5. Opłata za realizację dyspozycji pożyczkobiorcy zmieniającej 
parametry pożyczki lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu  

50,00 zł 

3 Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji 
lub  restrukturyzacji Umowy. 

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o pożyczkę3 

(obowiązuje dla dyspozycji składanych do 18.10.2015r.) 
50,00 zł 
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2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o pożyczkę (obowiązuje 
dla dyspozycji składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych do 18.10.2015r.) 

70,00 zł 

3. Opłata za udzielenie karencji (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych do 18.10.2015r.) 

70,00 zł 

4. Koszty restrukturyzacji umowy (obowiązuje dla dyspozycji 
składanych od 19.10.2015r.) 

0,00 zł 

5. Opłata za realizację dyspozycji pożyczkobiorcy zmieniającej 
parametry pożyczki lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu (obowiązuje dla dyspozycji składanych do 
18.10.2015r.) 

50,00 zł 

5. Opłata za realizację dyspozycji pożyczkobiorcy zmieniającej 
parametry pożyczki lub warunki umowy nie wymagającej 
sporządzenia aneksu (obowiązuje dla dyspozycji składanych od 
19.10.2015r.) 

0,00 zł 

3 Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji 
lub  restrukturyzacji Umowy. (obowiązuje do 18.10.2015r.) 

 

 Zmiana zapisów, w części Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie 

Klienta: 

 

- obecny zapis: 

 

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 

 
 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj dokumentu Opis dokumentu Tryb pobierania opłaty Cena 

Dokumenty związane z 
dokonywanymi transakcjami2 

(obowiązuje do 01.12.2015) 

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 związane z 
dokonywanymi transakcjami2 

(obowiązuje od 02.12.2015) 

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. 
 

10,00 zł 
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Opłata nie jest pobierana: 
a) za historię operacji dla 
rachunków z kredytem 
odnawialnym (dotyczy 
rachunków eKonto, mKonto 
Multi, mKonto Aquarius) 
b) za potwierdzenie bieżącej 
operacji wykonywanej 
w placówce Banku 
c) za kopię wyciągu z Karty 
Kredytowej 

 

 Rozdzielenie zapisów odnośnie kart, w części Produkty wycofane ze sprzedaży 5. Debetowe 

karty płatnicze wycofane z oferty e) Visa Aquarius payWave/ MasterCard® Aquarius Debit: 

 

- utworzenie oddzielnej tabeli i dodanie konta mKonto Aquarius Intensive: 

 

f) World Debit MasterCard® Aquarius 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 

Classic Intensive 

1. Opłata za wydanie karty głównej 0,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę główną 3,00 zł 0,00 zł 

4. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 3,00 zł 0,00 zł 

6. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za duplikat karty 15,00 zł 

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
bankomatach Banku Zachodniego WBK SA  
(prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w bankomatach, których lista dostępna jest 

na stronach internetowych www.mbank.pl) 

0,00 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce (poza 

wymienionymi w punkcie 8) 
0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat w 
Polsce 

9,50 zł 

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

12. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat 
za granicą1 

10,00 zł 

13. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku (usługa 

dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
3,00 zł 

14. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna za 
każdą kartę objętą ubezpieczeniem2, 3 

9,90 zł 

15. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World Debit”3 0,00 zł 

16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty 25,00 zł 

17. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN 0,00 zł 

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

19. Opłata za Cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki handlowo – 
usługowej) w Polsce 

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 Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec 
miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 
3 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania. 

 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 02.10.2015



 8/8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 


