
 

 
 
 

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

 

Modyfikacji zapisów, w części II. Rachunki oszczędnościowe; 4. Rachunek IKE: 

 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/Ekspert 

online/ 
Placówka mBanku 

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 

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 

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 
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. 

 
- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, 
AST1 

Konsultant 
mLinii/Ekspert 

online/ 
Placówka mBanku 

2. Przelewy 

a) zdefiniowanie przelewu do nadpłat środków z Rachunku IKE 0,00 zł 

b) zmiana w przelewie do Odbiorcy zdefiniowanego do nadpłat środków z 
Rachunku IKE 

n/d 2,00 zł 

4. Inne czynności 

a) przyjęcie dyspozycji ustanowienia osoby/ób uposażonej/ych do 
Rachunku IKE 

15,00 zł 

b) zmiana osoby/ób uposażonej/ych do Rachunku IKE 15,00 zł 

c) odwołanie osoby/ób uposażonej/ych do Rachunku IKE 15,00 zł 



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 
 

2 Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o 
prowadzenie Rachunku IKE w mBanku. 
3 Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o 
prowadzenie Rachunku IKE 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. 
 

Dodania przypisu, w częściach: 

 

- Katy kredytowe; 1. Karty kredytowe Visa 

- dodany przypis wraz z zapisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa 
Premium 

Visa  
Miles & 
More 

Visa Miles & 
More Premium 

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

8,00 zł 

9 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

 

- w części IX. Karty kredytowe; 2. Karty kredytowe MasterCard® 

- dodany przypis wraz z zapisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

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

8,00 zł 

14 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

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

a) Karty kredytowe Visa 

- dodany przypis wraz z zapisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa 

Electron5 

Visa Classic WP.PL5, Visa 

Compensa5, 8, Visa Orange5, Visa 

Rossmann5, Visa Classic Radość 

Życia6 

Visa 

Credit10 

Visa 

Classic7 
Visa Gold7 

Visa 

Platinum7 

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

8,00 zł 

12 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

 

 

 

 

 

 

 



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

b) Karty kredytowe MasterCard® 

- dodany przypis wraz z zapisem: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard5 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold5 

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

8,00 zł 

9 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

 

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

c) Karta kredytowa Visa Electron mBank Euro<26 

- dodany przypis wraz z zapisem: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

22. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie 
transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego6 8,00 zł 

6 Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.  

 
Dodania zapisów: Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna1 

- dodane zapisy wraz z przypisem: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

300zł – lokal mieszkalny, działka 
budowlana 

500zł – dom jednorodzinny, lokal 
użytkowy 

800zł – nieruchomość nietypowa 

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz 
mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)12 

15zł 

12 Opłata dotyczy wniosków złożonych od 21.01.2016r.  

 
Zmiany prowizji za podwyższenie kredytu odnawialnego: 

 
- obecny zapis: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto / eKonto z 
darmowymi 

bankomatami  eKonto 
dla młodych / eKonto 

mobilne / eKonto 
mobilne plus / mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 2,50% kwoty podwyższenia 2,10% kwoty podwyższenia 

 
- wprowadzany zapis: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto / eKonto z 
darmowymi 

bankomatami  eKonto 
dla młodych / eKonto 

mobilne / eKonto 
mobilne plus / mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 
2,50% - 5,00% kwoty 

podwyższenia 
2,10% - 5,00% kwoty 

podwyższenia 

 



 
Zmiany zapisów dotyczących kart debetowych, w których zmienia się numeracja 
poszczególnych pozycji, a także łączy się karty o podobnych parametrach: 
 

- Debetowe karty płatnicze; 1. Visa payWave/MasterCard PayPass™/Visa Tymczasowa 

- obecne zapisy: 

1. Karta Visa payWave 

a) Visa payWave 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 

mobiln
e plus 

eKonto 

mobiln
e 

eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darm

owymi 
bankom
atami 

mKon

to 
Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty Visa payWave /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 

0,00 zł /10,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa payWave 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 15,00 zł 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

 
0,00 zł 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 
 

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. 

n/d 

 
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, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 

0,00 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 

0,00 zł 3%, min. 9,00 zł 5,00 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 (Visa cash back) 0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 
Dla umów zawartych od 16.02.2015r obowiązuje opłata podana w tabeli powyżej.  

 

2. Karta MasterCard® PayPassTM 

a) MasterCard PayPassTM 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKont
o 

mobiln
e plus 

eKont
o 

mobiln
e 

eKont
o 

eKont
o dla 

młody
ch5 

eKonto 
z darm
owymi 
banko
matam

i 

mKont
o 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o  

Aquari
us 

Intens
ive 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty 
MasterCard PayPass /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową MasterCard PayPass 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 

Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.20
0 zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 15,00 zł 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 

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” 

n/d 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 

n/d 



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

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

0,00 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 

0,00 zł 3%, min. 9,00 zł 5,00 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, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 
Dla umów zawartych od 16.02.2015r obowiązuje opłata podana w tabeli powyżej.  

c) Visa Tymczasowa 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mobiln
e plus 

eKonto 
mobiln

e 
eKonto 

eKonto 

dla 
młodyc

h5 

eKonto 
z darm
owymi 

bankom
atami 

mKon
to 

Multi 

mKont

o 
Aquari

us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

1. Opłata za wydanie  karty Visa 
Tymczasowa /do drugiego i kolejnych 
rachunków typu eKonto 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa Tymczasowa 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 
bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu n/d 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet, Planet 

0,00 zł 



Cash oraz Banku Zachodniego WBK 
S.A. na terenie Polski2 

7. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
b) 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 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 

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

n/d 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00zł 

 

0,00 zł 

n/d  

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

0,00 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 

0,00 zł 3%, min. 9,00 zł 5,00 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) 

n/d 

15. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

16. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa cash back) 0,00 zł 

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

2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 
Dla umów zawartych od 16.02.2015r obowiązuje opłata podana w tabeli powyżej. 

 
- wprowadzane zapisy: 
 
1. Visa payWave/MasterCard PayPass™/Visa Tymczasowa 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mobiln
e plus 

eKonto 
mobiln

e 
eKonto 

eKonto 
dla 

młodyc
h5 

eKonto 
z darm
owymi 

bankom
atami 

mKon
to 

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 



1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty Visa payWave /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł /10,00 zł 0,00 zł 

2. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty MasterCard PayPass /do drugiego 
i kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

3. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty Visa Tymczasowa /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty do pierwszego / drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa payWave 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 
kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

6. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa Tymczasowa 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 
wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

7. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową MasterCard PayPass 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

8. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

4,00 zł 4,00 zł7 6,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 
wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.20
0 zł 

min.20
0 zł 

min.30
0 zł 

min.10
0 zł 

min.200 
zł 

n/d 
min.20

0 zł 
n/d 

9. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

10. Opłata za wydanie duplikatu 15,00 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1, 8 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet, Planet 

Cash oraz Banku Zachodniego WBK 
S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 



26.09.2013 r.  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

15. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 

 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł/0,00 zł5 

 

0,00zł 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 

15. 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.  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

n/d 

 
0,00 zł 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
 

0,00 zł 
 

n/d 

16. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 
 

n/d 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł / 0,00 zł5 

 
0,00 zł 

 

0,00 zł 
 

n/d 

17. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach spoza Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł / 0,00 zł5 
0,00 zł 

18. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1, 8  

0,00 zł 3%, min. 9,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

19. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 0,00 zł 

20. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą1, 8 10,00 zł 

21. Prowizja za sprawdzenie salda w 
bankomatach3 

5,00 zł 

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

3,00 zł 

23. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

24. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

26. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

27. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (MasterCard cash back) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

28. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa/MasterCard cash back) 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 



6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 
Dla umów zawartych od 16.02.2015r obowiązuje opłata podana w tabeli powyżej.  
8 Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 

- Debetowe karty płatnicze; 2.Visa izzyKARTA 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową izzyKARTA 
a) Do 18 roku życia 

b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 

4,00 zł5 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) 0,00 zł 
 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie izzyKARTY (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową izzyKARTA (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 
4,00 zł5 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową  (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 
4,00 zł5 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

 (obowiązuje do 14.03.2016r) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 0,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

 

- Debetowe karty płatnicze; 3. Visa Aquarius payWave/MasterCard Aquarius PayPass™ 

- obecne zapisy: 

d) 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/dodatkową Visa Aquarius 
payWave 

3,00 zł4 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 



4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na 
terenie Polski 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

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

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

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

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

3,00 zł 

12. Opłata za zmianę PIN3 2,00 zł 

13. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash 
back) 0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.  
2 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub 
Pełnomocnik do rachunku) 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. W 
przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania 
opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie 
transakcji bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 

c) 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/dodatkową  MasterCard 
Aquarius PayPass 

3,00 zł4 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na 
terenie Polski 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 9,50 zł 0,00 zł 

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

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

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

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

3,00 zł 

12. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie opcjonalne) – 
opłata miesięczna za każdą kartę objętą ubezpieczeniem5 

9,90 zł 

13. Opłata za zmianę PIN3 2,00 zł 

14. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (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 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub 
Pełnomocnik do rachunku) 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. W 
przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania 
opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie 
transakcji bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
5 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
 

- wprowadzane zapisy: 

4. Visa Aquarius payWave/MasterCard Aquarius PayPass™ 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Aquarius 
payWave (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard Aquarius 
PayPass™ (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową Visa Aquarius 
payWave (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3,00 zł4 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową MasterCard 
Aquarius PayPass™ (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3,00 zł4 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową (obowiązuje od 

15.03.2016r.) 
3,00 zł4 0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1, 5 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na 
terenie Polski 

0,00 zł 

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

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

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

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

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

3,00 zł 

12. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie opcjonalne) – 
opłata miesięczna za każdą kartę objętą ubezpieczeniem6 

9,90 zł 

13. Opłata za zmianę PIN3 2,00 zł 

14. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

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

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash 
back) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash 
back) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/MasterCard 
cash back) (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 

transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 



4 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub 
Pełnomocnik do rachunku) 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. W 
przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania 
opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, wskazanych na wstępie 
transakcji bezgotówkowych. 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. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 

 

 

- Debetowe karty płatnicze;  4. MasterCard Gold PayPassTM 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/eK
onto z 

darmowy
mi 

bankomat
ami/ 

eKonto dla 
młodych / 

eKonto 
mobilne/ 
eKonto 
mobilne 

plus 

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 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za posiadanie dodatkowej karty 
MasterCard Gold PayPass 

1,50 zł 0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa 
MasterCard® Cashback) 

0,00 zł 

 
 

 
- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/eK
onto z 

darmowy
mi 

bankomat
ami/ 

eKonto dla 
młodych / 

eKonto 
mobilne/ 
eKonto 
mobilne 

plus 

mKonto 
Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard 
Gold PayPass (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard Gold 
PayPass1 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 9,99 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
głównej1/dodatkowej (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

9,99 zł/1,50 zł 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za posiadanie dodatkowej karty 
MasterCard Gold PayPass (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

1,50 zł 0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa 
MasterCard® Cashback) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 



16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 
(MasterCard® cash back) (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

 
 

 

 

 

 

- Debetowe karty płatnicze;  5.Visa Electron eMax 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Electron eMax 36,00 zł 

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 

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

0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2  

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

20. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) 0,00 zł 

 
- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Electron eMax (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

36,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

36,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron eMax (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

36,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

36,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron eMax (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

36,00 zł 

5. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron eMax 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

36,00 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2  (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBank, Sieci Euronet, Planet Cash 
oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

20. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 0,00 zł 

20. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

 

- Debetowe karty płatnicze;  6. Visa Classic do rachunku eMax prowadzonego w GBP1, EUR1, USD1 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

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

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

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa walutowej  30,00 zł 



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

 
- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa walutowej (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

30,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

30,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa walutowej (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

30,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

30,00 zł 

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa walutowej  (obowiązuje do 14.03.2016r.) 30,00 zł 

5. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa walutowej (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

30,00 zł 

 
- Debetowe karty płatnicze; 7. eKARTA 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/eK
onto 

z darmowy
mi 

bankomata
mi/ eKonto 

dla 
młodych/ 

eKonto 
mobilne/ 
eKonto 
mobilne  

plus 

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 

 

- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto/eK
onto 

z darmowy
mi 

bankomata
mi/ eKonto 

dla 
młodych/ 

eKonto 
mobilne/ 
eKonto 
mobilne  

plus 

mKonto 
Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 



1. Opłata za wydanie eKARTY (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania karty 
głównej/dodatkowej (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania karty 
głównej/dodatkowej (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie eKARTY dodatkowej (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

5. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY 
dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

6. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY 
dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

25,00 zł 0,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu eKARTY przez Konsultanta 
mLinii/Eksperta online (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

2,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu karty przez Konsultanta 
mLinii/Eksperta online (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

2,00 zł 

8.Opłata za ustalenie tymczasowego limitu eKARTY 
przez Konsultanta mLinii/Eksperta online  (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

2,00 zł 

8.Opłata za ustalenie tymczasowego limitu karty przez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

2,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie eKARTY  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie karty (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie eKARTY przez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

2,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie karty przez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

2,00 zł 

 
- Debetowe karty płatnicze;  8. MasterCard PaySIM T-Mobile / oraz MasterCard PaySIM Orange 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO / eKonto / eKonto z darmowymi 
bankomatami / eKonto dla młodych/  

eKonto mobilne / eKonto mobilne plus/   
mKonto Multi / mKonto Aquarius / mKonto 

Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PaySIM T-

Mobile/Orange 
0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard 
PaySIM T-Mobile/Orange 

0,00 zł 

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO / eKonto / eKonto z darmowymi 
bankomatami / eKonto dla młodych/  

eKonto mobilne / eKonto mobilne plus/   
mKonto Multi / mKonto Aquarius / mKonto 

Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PaySIM T-
Mobile/Orange (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty  (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard 
PaySIM T-Mobile/Orange (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 



 

 
 

 

 

 

 

- Debetowe karty płatnicze;  9. MasterCard® Debit Naklejka 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO /eKonto / 
eKonto dla młodych 

/eKonto z darmowymi 
bankomatami/ eKonto 

mobilne / eKonto 
mobilne plus/ mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius/mKonto 
Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit 
Naklejka 

10,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
MasterCard Debit Naklejka 

0,00 zł 0,00 zł 

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO /eKonto / 
eKonto dla młodych 

/eKonto z darmowymi 
bankomatami/ eKonto 

mobilne / eKonto 
mobilne plus/ mKonto 

Multi 

mKonto 
Aquarius/mKonto 
Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit 
Naklejka (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

10,00 zł 0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

10,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
MasterCard Debit Naklejka (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 0,00 zł 

 

 

- Wycofane ze sprzedaży; 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających 
usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Debetowe karty płatnicze 

- obecne zapisy: 

 

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, Planet 
Cash 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 

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 mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

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, Planet Cash 
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. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
 

- wprowadzone zapisy: 

 

i) Debetowe karty płatnicze Visa i Mastercard 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: Pakiet 
Intensive 

eKonto: Pakiet 
Classic 

eKonto: Pakiet Active 

Visa 

PayWave 

MasterCard 
Debit 

PayPassTM 

Visa 

payWave 

MasterCard 
Debit 

PayPassTM 

Visa 

payWave 

MasterCard 
Debit 

PayPassTM 

1. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty 
głównej/dodatkowej (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną (obowiązuje do 

14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę 
dodatkową (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

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, Planet 
Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie 
Polski2  (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet  
w walucie innej niż PLN na terenie 
Polski 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

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” 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach 
krajowych 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

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

11. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 

12. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą1, 5 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) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

19. Opłata za wypłatę gotówki w 
kasie sklepu (usługa MasterCard 
cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

20. Opłata za wypłatę gotówki w 
kasie sklepu (Visa/MasterCard 
cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji.(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 

internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
 

- Wycofane ze sprzedaży; 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających 
usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Debetowe karty 
płatnicze; iii) MasterCard Debit Gold 

- obecne zapisy: 

 

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 

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

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard Debit Gold (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 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 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
0,00 zł 
9,99 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty1 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
0,00 zł6/9,99 zł7 

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) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard® cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

6  Dla Klientów posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit 
Gold mieli aktywny Pakiet do eKonta (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
7 Dla Klientów, posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę MC Debit 
Gold nie mieli aktywnego Pakietu do eKonta (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

 

 

- Wycofane ze sprzedaży; 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających 
usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Debetowe karty 
płatnicze; Debetowa karta płatnicza World Debit MasterCard® 

- obecne zapisy: 

 

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 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash 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 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 0,00 zł 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 

 

- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 



1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty World Debit MasterCard (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty World Debit MasterCard (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2  
(obowiązuje do 14.03.2016r.)  

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
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” 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
0,00 zł 

n/d 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu ( MasterCard Cashback) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 

- Wycofane ze sprzedaży; 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających 

usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Debetowe karty 
płatnicze; v) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Debit Bydgoszcz 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard Debit Bydgoszcz 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash 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 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 0,00 zł 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 

 

- wprowadzone zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, 

Active 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty MasterCard Debit Bydgoszcz (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną MasterCard Debit Bydgoszcz (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

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” 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
0,00 zł 

n/d 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

16. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 



2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 3. Usługa Pakiet dla produktów mBanku (dla Klientów posiadających 
usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Debetowe karty 
płatnicze; vi) eKARTA 

- obecne zapisy: 

 

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 

 
- wprowadzone zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto: 
Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

1. Opłata za wydanie eKARTY (obowiązuje do 14.03.2016r.) 25,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 15.03.2016r.) 25,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

2. Opłata za pierwszy rok posiadania karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY (obowiązuje do 14.03.2016r.) 25,00 zł 

3. Opłata za kolejny rok posiadania karty głównej/dodatkowej (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

25,00 zł 

4. Opłata za wydanie eKARTY dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 25,00 zł 

5. Opłata za pierwszy rok posiadania eKARTY dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

6. Opłata za kolejny rok posiadania eKARTY dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 25,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/Eksperta online (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

2,00 zł 

7. Opłata za zmianę limitu karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

2,00 zł 

8. Opłata za ustalenie tymczasowego limitu eKARTY przez Konsultanta mLinii/ Eksperta 
online (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

2,00 zł 

8. Opłata za ustalenie tymczasowego limitu karty przez Konsultanta mLinii/ Eksperta 
online (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

2,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie eKARTY (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie eKARTY przez Konsultanta mLinii/ Eksperta 
online (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

2,00 zł 

10. Opłata za załadowanie/rozładowanie karty przez Konsultanta mLinii/ Eksperta online 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

2,00 zł 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, usuwa się zapisy ze 

względu na brak aktywnych kontraktów: 

- usunięte zapisy: 
 



a) Debetowe karty płatnicze Visa Electron 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mKonto Multi 

mKonto 
Aquarius 

Comfort Active Classic 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną 4,00 zł5 5,00 zł 3,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 4,00 zł6 5,00 zł 3,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 15,00 zł  

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

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 

n/d 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 
banków krajowych 

9,50 zł 10,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za 
granicą1 

3%, min. 9,00 
zł 

10,00 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 cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce” 

0,00 zł 

1 Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank 
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Opłata nie zostanie pobrana jeśli 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. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna 
karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, 
wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. 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. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez 
Użytkownika karty. 
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. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a 
nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, a) Visa 

PayWave/MasterCard PayPass™: 

- obecne zapisy: 
 
b) Debetowe karty płatnicze MasterCard® Debit 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
mKonto Multi 

mKonto 
Aquarius 

Comfort Active Classic 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje 
do 04.01.2016r.) 4,00 zł5 5,00 zł 3,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje 
od 05.01.2016r.) 

4,00 zł6 5,00 zł 
5,00 

zł8/3,00 zł9 
3,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 
(obowiązuje do 04.01.2016r.) 4,00 zł6 5,00 zł 3,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 
(obowiązuje od 05.01.2016r.) 

4,00 zł6 5,00 zł 
5,00 

zł8/3,00 zł9 
3,00 zł 

4. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

5. Opłata za wydanie duplikatu 0,00 zł 15,00 zł  

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 

Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2  

0,00 zł 

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

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 

n/d 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 
banków krajowych 

9,50 zł 10,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za 
granicą1 

3%, min. 9,00 
zł 

10,00 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. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie 
opcjonalne) – opłata miesięczna za każdą kartę 
objętą ubezpieczeniem7 

9,90 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 cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce”  

0,00 zł 

1 Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 



5 Opłata nie zostanie pobrana jeśli 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. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna 
karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty – odrębnie, 
wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. 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. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez 
Użytkownika karty. 
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. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a 
nieaktywowanych przez Użytkownika karty.  
7 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania. 
8 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) do 25.03.2013 r. (obowiązuje od 05.01.2016r.) 
9 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) od 26.03.2013 r. (obowiązuje od 05.01.2016r.) 

 
c) Visa PayWave 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Multi mKonto Aquarius 

Comfort Active Classic 

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

2.  Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 5,00 zł 
5,00 zł2/3,00 

zł3 
3,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za duplikat karty 15,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 
mBanku 

0,00 zł 

7. 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 

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

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

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

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach w Polsce (poza wymienionymi w punkcie 7) 

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

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

9,50 zł 

12. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za 
granicą1 

10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków 
oraz pozostałych wypłat za granicą2 

10,00 zł 

14. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda 
dostępnego na rachunku (usługa dostępna w bankomatach 

wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
5,00 zł 

15. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za 
każdą kartę objęta ubezpieczeniem 

3,00 zł 

16. Opłata za zmianę numeru PIN4 2,00 zł 

17. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego 
limitu transakcyjnego 

0,00 zł 

18. Opłata za cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) do 25.03.2013 r. 
3 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) od 26.03.2013 r. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 



 
 
 
 
 
 

 
 
- wprowadzane zapisy: 
 

a) Visa PayWave/MasterCard PayPass™ 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Multi mKonto Aquarius 

Comfort Active Classic 

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

2.  Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 5,00 zł 
5,00 zł2/3,00 

zł3 
3,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za duplikat karty 15,00 zł 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1, 6 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 
mBanku (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. 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) 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, 
Sieci Euronet, Planet Cash oraz bankomatach Banku 
Zachodniego WBK SA5 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 

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

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach w Polsce (poza wymienionymi w punkcie 7) 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 

max. 9,00 zł 
0,00 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za 
granicą1, 6 

10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

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

9,50 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków 
oraz pozostałych wypłat za granicą2 (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

10,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków 
za granicą2 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

10,00 zł 

14. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda 
dostępnego na rachunku (usługa dostępna w bankomatach 

wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
5,00 zł 

15. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za 
każdą kartę objęta ubezpieczeniem 

3,00 zł 

16. Opłata za zmianę numeru PIN4 (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 2,00 zł 

16. Opłata za zmianę PIN4 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

2,00 zł 

17. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego 
limitu transakcyjnego 

0,00 zł 

18. Opłata za cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 
(Visa/MasterCard cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 



1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dla kat MasterCard: w 
przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 
2 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) do 25.03.2013 r. 
3 Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) od 26.03.2013 r. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
6 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dla kat MasterCard: w 
przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, d) Visa tymczasowa2 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto dla młodych 
mKonto Multi 

mKonto 
Aquarius 

Comfort Active Classic 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku 

0,00 zł 

7. 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 

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

wymienionymi w punkcie 7) 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 

0,00 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków oraz pozostałych 

wypłat w Polsce 

9,50 zł 

12. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach za granicą1 

10,00 zł 
5,00 zł 0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków oraz pozostałych 
wypłat za granicą2 

10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych 

w funkcjonalność sprawdzenia salda) 

5,00 zł 

15. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata 
miesięczna za każdą kartę objęta 
ubezpieczeniem 

n/d 

16. Opłata za zmianę numeru PIN3 2,00 zł 

17. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu transakcyjnego 

0,00 zł 

18. Opłata za cash back (wypłatę gotówki 
w kasie placówki handlowo – usługowej) w 
Polsce 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
2 Obowiązuje dla kart wydanych w mBanku d.MultiBanku. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 

 

- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto dla młodych mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 



Comfort Active Classic 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. 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) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz bankomatach Banku 
Zachodniego WBK SA4 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

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

wymienionymi w punkcie 7) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach za granicą1 

10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków oraz pozostałych 
wypłat w Polsce  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

9,50 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków krajowych (obowiązuje 

od 15.03.2016r.) 

9,50 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków oraz pozostałych 
wypłat za granicą2(obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

10,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w 
placówkach banków za granicą2 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych 

w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

5,00 zł 

14. Opłata za sprawdzenie salda w 
bankomatach5 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

5,00 zł 

15. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata 
miesięczna za każdą kartę objęta 
ubezpieczeniem 

n/d 

16. Opłata za zmianę numeru PIN3 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 2,00 zł 

16. Opłata za zmianę PIN3  (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

2,00 zł 

18. Opłata za cash back (wypłatę gotówki 
w kasie placówki handlowo – usługowej) w 
Polsce (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

4 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
5 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, e) Visa Aquarius 
payWave/ MasterCard® Aquarius PayPass™ 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 



Classic 

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

7. 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 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce (poza 
wymienionymi w punkcie 11) 

0,00 zł 

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

9,50 zł 

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

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

10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
5,00 zł 

15. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN3 0,00 zł 

17. 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.  

 

- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 

Classic 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. 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) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą1, 4 0,00 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce (poza 
wymienionymi w punkcie 11) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat w 
Polsce (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

9,50 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków krajowych (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

9,50 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat za 
granicą1, 4 

10,00 zł 

11. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków za granicą1 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

5,00 zł 

12. Opłata za sprawdzenie salda w bankomatach5 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 5,00 zł 

15. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN3 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

15. Opłata za zdefiniowanie i zmianę PIN3 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

17. Opłata za Cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki handlowo – usługowej) w 
Polsce (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/MasterCard cash back) 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

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. 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank 
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kat MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 



rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Dla kat MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
5 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 

 
 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, f) World Debit 
MasterCard® Aquarius 

- obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 

Classic 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 3,00 zł 

7. 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 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce (poza 
wymienionymi w punkcie 11) 

0,00 zł 

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

9,50 zł 

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

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

10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) 
5,00 zł 

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

0,00 zł 

 
- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 

Classic Intensive 

1. Opłata za wydanie karty głównej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej  (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje do 14.03.2016r.) 3,00 zł 0,00 zł 

3. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową  (obowiązuje od 15.03.2016r.) 3,00 zł 0,00 zł 

4. Miesięczna opłata za kartę dodatkową (obowiązuje do 14.03.2016r.) 3,00 zł 0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
bankomatach Banku Zachodniego WBK SA  (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
(prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w bankomatach, których lista dostępna jest 

na stronach internetowych www.mbank.pl) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

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

wymienionymi w punkcie 8) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
0,00 zł 

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

11. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat w 
Polsce (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

9,50 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

9,50 zł 

12. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz pozostałych wypłat 
za granicą1 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

10,00 zł 



12. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków za granicą1 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

10,00 zł 

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

dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda) (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

3,00 zł 

13. Opłata za sprawdzenie salda w bankomatach5 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 3,00 zł 

17. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN (obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

17. Opłata za zdefiniowanie i zmianę PIN (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

19. Opłata za Cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki handlowo – 
usługowej) w Polsce  (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

19. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash back) 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

4 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash 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. 

 
- Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, g) Visa Classic 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
dla 

młodyc
h 

mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 

WWJ 
Comfor

t 
Active Classic 

Intensi
ve 

1. Opłata za wydanie karty głównej 0,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej 0,00 zł 

3. Roczna opłata za kartę główną 0,00 zł 

4. Roczna opłata za kartę dodatkową 0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę główną 1,00 zł 5,00 zł 
5,00 

zł2/3,00 
zł3 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 1,00 zł 5,00 zł 
5,00 

zł2/3,00 
zł3 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 
mBank 

0,00 zł 

11. 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 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach w Polsce  
(poza wymienionymi w punkcie 11) 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 
zł 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 
zł 

0,00 zł 0,00 zł 
3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 zł 

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

9,50 zł 

15. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za 
granicą1 

10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 

16. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach 
banków oraz pozostałych wypłat za granicą2 

10,00 zł 

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

w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność 

sprawdzenia salda) 

5,00 zł 

20. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN4 0,00 zł 

22. Opłata za cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce 

0,00 zł 

 

 
 
 
- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
dla 

mKonto Multi 
mKonto 
Aquarius 

WWJ 



młodyc
h 

Comfor
t 

Active Classic 
Intensi

ve 

1. Opłata za wydanie karty głównej (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Roczna opłata za kartę główną (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

4. Roczna opłata za kartę dodatkową (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę główną (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

1,00 zł 5,00 zł 
5,00 

zł2/3,00 
zł3 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

1,00 zł 5,00 zł 
5,00 

zł2/3,00 
zł3 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Miesięczna opłata za kartę dodatkową 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

1,00 zł 5,00 zł 
5,00 

zł2/3,00 
zł3 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach 
mBank (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

11. 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) 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
bankomatach Banku Zachodniego WBK SA5 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach w Polsce (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 
(poza wymienionymi w punkcie 11) 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 

zł 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 

zł 

0,00 zł 0,00 zł 
3% min. 

5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 

zł 

3% min. 

5,00 zł, 

max. 9,00 

zł 

0,00 zł 0,00 zł 
3% min. 
5,00 zł, 

max. 9,00 zł 

14. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za 
granicą1 

10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 

15. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach 
banków oraz pozostałych wypłat w Polsce 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

9,50 zł 

15. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach 
banków krajowych (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

9,50 zł 

16. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach 
banków oraz pozostałych wypłat za granicą2 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 
10,00 zł 

16. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach 
banków za granicą2 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

10,00 zł 

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

w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność 

sprawdzenia salda) (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

5,00 zł 

17. Opłata za sprawdzenie w salda w bankomatach6 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
5,00 zł 

20. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN4 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

20. Opłata za zdefiniowanie i zmianęPIN4 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
0,00 zł 

22. Opłata za cash back (wypłatę gotówki w kasie 
placówki handlowo – usługowej) w Polsce 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

22. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa 
cash back) (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

5 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
6 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 

 



- Usunięcie zapisów dla: Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, 
h) Debetowa karta płatnicza Visa Radość Życia1 

- usunięte zapisy: 

h) 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, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski3  

0,00 zł 

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

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 mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 

3 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash 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. 

 
- Zmiana zapisów dla: Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, i) 

MasterCard Debit Bydgoszcz 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKO
NTO 

eKonto 
 

eKonto 
dla 

młodych5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankoma

tami 

mKont
o  

Multi 

mKont
o 

Aquari
us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi

ve 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
Bydgoskiej Karty mBanku 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za główną Bydgoską 

Kartę mBanku 
4,00 zł6 6,00 zł8 4,00 zł6 7,00 zł7 3,00 zł 3,00 zł7 0,00 zł 

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

0,00 zł 

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



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, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2  

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 
5,00 zł 0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 
(usługa MasterCard® Cashback) 

0,00 zł 

 
- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKO
NTO 

eKonto 
 

eKonto 
dla 

młodych5 

eKonto 
z darmo

wymi 
bankoma

tami 

mKont
o  

Multi 

mKont
o 

Aquari

us 

mKont
o 

Aquari
us 

Intensi
ve 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
Bydgoskiej Karty mBanku (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie/odnowienie karty 

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za główną Bydgoską 
Kartę mBanku (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł6 6,00 zł8 4,00 zł6 7,00 zł7 3,00 zł 3,00 zł7 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną  

(obowiązuje od 15.03.2016r.) 
4,00 zł6 6,00 zł8 4,00 zł6 7,00 zł7 3,00 zł 3,00 zł7 0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie 
Polski2 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

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

terenie Polski2  (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na 
terenie Polski: 
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. 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na 
terenie Polski: 
a) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł/0,00 zł9 

 

0,00 zł 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 

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. 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
0,00 zł 

3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł 
0,00 zł n/d 



8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
 
b) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 

9,00 zł/0,00 zł9 

 

0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł / 0,00 zł5 

0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 

3%, min. 9,00 zł 
5,00 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 
banków krajowych 

9,50 zł 
0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 
(usługa MasterCard® Cashback) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 
(MasterCard® cash back) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

9 Dla Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych otwarty od 26.09.2013 r. (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

 

- Zmiana zapisów dla: Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, j) 
Debetowa karta płatnicza MasterCard® Zegarek 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

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

 

- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PayPass Zegarek 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

 

- Zmiana zapisów W części Wycofane ze sprzedaży;  5. Debetowe karty płatnicze wycofane z 
oferty, k) Debetowa karta płatnicza MasterCard® Brelok 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

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

 

- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto: 

Pakiet: Intensive, 

Classic, Active 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit Brelok (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

39,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 39,00 zł 

 

- Zmiana zapisów dla: Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, l) 
Debetowa karta płatnicza MasterCard® Debit Naklejka 



 
- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO/eKonto/eKonto (Pakiet: Intensive, Classic, 

Active)/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 

 
- wprowadzane zapisy: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO/eKonto/eKonto (Pakiet: Intensive, Classic, 

Active)/eKonto z darmowymi bankomatami/mKonto 
Multi/mKonto Aquarius/mKonto Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit 

Naklejka (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
MasterCard Debit Naklejka (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

 

- Zmiana zapisów dla: Wycofane ze sprzedaży; 5. Debetowe karty płatnicze wycofane z oferty, 
m) MasterCard® izzyKARTA PayPassTM 

 

- obecne zapisy: 
 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową MasterCard izzyKARTA PayPass 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 
4,00 zł5 

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

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 0,00 zł 
 
- wprowadzane zapisy: 
 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie MasterCard izzyKARTA PayPass (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty (obowiązuje od 15.03.2016r.) 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową MasterCard izzyKARTA PayPass 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 

4,00 zł5 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0,00 zł 
4,00 zł5 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash 
oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach spoza Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych2 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 



17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa MasterCard Cashback) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 0,00 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard Cashback) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

 
Powyższe zmiany obowiązują od 15.01.2016 r. 


