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Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

 

Modyfikacje dotyczą: 

 
Usunięcia zapisów dla Usługi maklerskiej - eMakler: 

 

Usunięte zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Internet, AST1 
Konsultant 

mLinii/ 
Ekspert online 

5. Opłaty za dostęp do aplikacji prezentującej notowania online 

a) aplikacja standardowa 0,00 zł miesięcznie 

b) Statica4 7,00 zł miesięcznie 

c) notowania mobilne4 5,00 zł miesięcznie 
4 Do dnia 31.01.2016 r. opłata nie będzie pobierana.  
 
 

Zmiany zapisów  Kart kredytowych - Karty kredytowe Visa: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 
payWave 

Visa Premium 
Visa  

Miles & 
More 

Visa Miles & 
More Premium 

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

70,00 zł 300,00 zł7 200,00 zł 

600,00 zł6 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji 

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

miesięcy wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

24 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

26. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

 

- Wprowadzane zapisy z przypisem: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa Classic 

payWave 
Visa Premium 

Visa  
Miles & 
More 

Visa Miles & 

More Premium 

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

70,00 zł 300,00 zł7 200,00 zł 

600,00 zł6 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum: 

(obowiązuje do 03.02.2016r.) 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

24 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

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

70,00 zł 300,00 zł7 200,00 zł 

600,00 zł6 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 

12 miesięcy wyniesie minimum: 
(obowiązuje od 04.02.2016r.) 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

24 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

26. Prowizja za podwyższenie limitu karty9 1% kwoty podwyższenia 

9 Opłata nie będzie pobierana do 16.12.2015r. 
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Zmiany zapisów dotyczących Kart kredytowych - Karty kredytowe MasterCard®: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  
Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 
EliteTM 

MasterCard 

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

200,00 
zł8/350,00 

zł9 

 

70,00 zł10, 11 

 
200,00 zł 

 

600,00 zł6 900,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 
lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

31. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 
6 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych 
za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 
12 miesięcy wyniesie minimum 240 transakcji. 
 

 
Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

World  
MasterCard 

MasterCard 
Standard 
(z opłatą 
roczną) 

MasterCard  

Miles & 
More 

MasterCard  
Miles & 
More 

Premium 

World 

EliteTM 

MasterCard 

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

200,00 
zł8/350,00 

zł9 

 

70,00 zł10, 11 

 
200,00 zł 

 

600,00 zł6 900,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 

lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum: 

(obowiązuje do 03.02.2016r.) 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

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

200,00 
zł8/350,00 

zł9 

 

70,00 zł10, 11 

 
200,00 zł 

 

600,00 zł6 900,00 zł7 Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość 

lub liczba transakcji bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych do 

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

(obowiązuje od 04.02.2016r.) 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

12 000 zł lub 
240 

transakcji 

18 000 zł lub 
240 

transakcji 

31. Prowizja za podwyższenie limitu 
karty14 1% kwoty podwyższenia 

6 Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych 
za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 
12 miesięcy wyniesie minimum 240 transakcji. (obowiązuje do 03.02.2016r.) 
Dla kart wydanych do 03.06.2013 opłata nie będzie pobrana jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za 
ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna liczba transakcji bezgotówkowych za ostatnie 
12 miesięcy wyniesie minimum 240 transakcji. (obowiązuje od 04.02.2016r.) 
14 Opłata nie będzie pobierana do 16.12.2015r. 
 
 

Zmiany zapisów dotyczących Produktów wycofanych ze sprzedaży - Karty kredytowe 

wycofane z oferty a) Karty kredytowe Visa 

 

Obecne zapisy: 

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 

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

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 
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Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum: 

12 000 zł lub 240 transakcji 

18 000 zł 

lub 240 

transakcji 

36 000 

zł lub 

240 

transakc

ji 

32. Prowizja za podwyższenie 
limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

 

Wprowadzane zapisy: 

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 

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

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 

wyniesie minimum: 

(obowiązuje do 03.02.2016r.) 

12 000 zł lub 240 transakcji 

18 000 zł 

lub 240 

transakcji 

36 000 

zł lub 

240 

transakc

ji 

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

wartość lub liczba transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy 

wyniesie minimum: 

(obowiązuje od 04.02.2016r.) 

70,00 zł 200,00 zł 
450,00 

zł 

12 000 zł lub 240 transakcji 
18 000 zł 

lub 240 

transakcji 

36 000 

zł lub 

240 

transakc

ji 

32. Prowizja za podwyższenie 
limitu karty12 1% kwoty podwyższenia 

12 Opłata nie będzie pobierana do 16.12.2015r. 
 

Zmiany zapisów dla Produktów wycofanych ze sprzedaży - Karty kredytowe wycofane z 
oferty b) Karty kredytowe MasterCard® 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard5 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold5 

27. Prowizja za podwyższenie limitu karty 1% kwoty podwyższenia 

 
Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Standard5 
(z opłatą 

miesięczną) 

MasterCard Gold5 

27. Prowizja za podwyższenie limitu karty9 1% kwoty podwyższenia 
9 Opłata nie będzie pobierana do 16.12.2015r. 
 
 

Zmiany zapisów dla Produktów wycofanych ze sprzedaży - Karty kredytowe wycofane  

z oferty c) Karta kredytowa Visa Electron mBank Euro<26 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

 

Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

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

4 Opłata nie będzie pobierana do 16.12.2015r. 
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Zmiany zapisów dla Kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

28. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 

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

w trakcie budowy) 

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

0,0066% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków i lokali 

mieszkalnych (także w trakcie budowy) 

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

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków 
lub lokali mieszkalnych  

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

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków mieszkalnych 

będących w trakcie budowy  

33.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.9 

a) wariant Standard 

1,40% kwoty kredytu, opłata 
jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 

miesiąca 

b) wariant Optimum 

1,60% kwoty kredytu, opłata 
jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 

25 miesiąca 

c) wariant Komfort 

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa 
za pierwsze 24 miesiące 

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

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

0,0065% 

35. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy 
budynków i lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)5 (BRE Ubezpieczenia TUiR 

S.A.)10 

0,01% 

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

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

a) 1,40% od kwoty kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki 

przeznaczonej na zapłatę składki za 
niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty 
kredytu/pożyczki 

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

4% od miesięcznej raty 
kredytu/pożyczki 



 5/7 

 

42. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki 

(BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 z tytułu podwyższenia kwoty 
kredytu/pożyczki: 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia 
uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna 
jednorazowo w dniu podwyższenia: 
Wariant Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant Optimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant Komfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia 
kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-
odsetkowej: 
Wariant Standard 
Wariant Optimum 
Wariant Komfort 

 
 
 
 

1,40% od kwoty podwyższenia 
kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty uzupełniającej) 
pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez okres 
24 miesięcy liczony od dnia 

uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 
 

1,60% od kwoty podwyższenia kredytu 
/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty uzupełniającej) 
pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez okres 
24 miesięcy liczony od dnia 

uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 
 

2,00% od kwoty podwyższenia 
kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty uzupełniającej) 
pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez okres 
24 miesięcy liczony od dnia 

uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 
 
 

4% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 

4,15% od podwyższonej miesięcznej 
raty kapitałowo-odsetkowej 

4,35% od podwyższonej miesięcznej 
raty kapitałowo-odsetkowej 

7 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają 
aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TU S.A. 
 

Wprowadzane zapisy: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

28. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości 

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

w trakcie budowy) 

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

0,0066% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków i lokali 

mieszkalnych (także w trakcie budowy) 

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

0,0065% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków 
lub lokali mieszkalnych  

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

0,01% miesięcznie od sumy 
ubezpieczenia budynków mieszkalnych 

będących w trakcie budowy  

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

a) wariant Standard 

1,40% kwoty kredytu, opłata 
jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 

miesiąca 

b) wariant Optimum 

1,60% kwoty kredytu, opłata 
jednorazowa za pierwsze 24 miesiące 
4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 

25 miesiąca 
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c) wariant Komfort 

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa 

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

25 miesiąca 

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

0,0065% 

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

S.A.)10 

0,01% 

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

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

a) 1,40% od kwoty kredytu/pożyczki 
(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki 

przeznaczonej na zapłatę składki za 
niniejsze ubezpieczenie) 

b) 4% od miesięcznej raty 
kredytu/pożyczki 

38. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego 
zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku 
choroby i nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych 

kredytów/pożyczek (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 

4% od miesięcznej raty 
kredytu/pożyczki 

42. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki 
(AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)10 z tytułu podwyższenia kwoty 
kredytu/pożyczki: 
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia 
uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna 
jednorazowo w dniu podwyższenia: 
Wariant Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant Optimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant Komfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
1,40% od kwoty podwyższenia 

kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 
kredytowanej opłaty uzupełniającej) 

pomnożona przez liczbę dni 
upływających od dnia podwyższenia do 

końca 24 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 

24 miesięcy liczony od dnia 
uruchomienia kredytu/pożyczki. 

 
 

1,60% od kwoty podwyższenia kredytu 
/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty uzupełniającej) 
pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez okres 
24 miesięcy liczony od dnia 

uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 
 

2,00% od kwoty podwyższenia 
kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty 

kredytowanej opłaty uzupełniającej) 
pomnożona przez liczbę dni 

upływających od dnia podwyższenia do 
końca 24 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia) i podzielona przez okres 
24 miesięcy liczony od dnia 

uruchomienia kredytu/pożyczki. 
 

 
 

4% od podwyższonej miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej 

4,15% od podwyższonej miesięcznej 
raty kapitałowo-odsetkowej 

4,35% od podwyższonej miesięcznej 
raty kapitałowo-odsetkowej 

7 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają 
aktywne ubezpieczenie nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TU S.A. 
Uzasadnienie zmiany: Zmiana o charakterze redakcyjnym. 
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Zmiany zapisów dla Produktów wycofanych ze sprzedaży - 12. WWJ; Rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy WWJ - Opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku 

eKonto dla Młodych. 

 

- Obecny zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

15. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”5 

Wariant 20 – opłata miesięczna 
Wariant 50 – opłata miesięczna 

Wariant 100 – opłata miesięczna 

 
16,00 zł 
33,00 zł 

58,00 zł 
5 Produkt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE 
Ubezpieczenia TUiR S.A. 
 

-Wprowadzany zapis: 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

15. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”5 

Wariant 20 – opłata miesięczna 
Wariant 50 – opłata miesięczna 
Wariant 100 – opłata miesięczna 

 
16,00 zł 
33,00 zł 
58,00 zł 

5 Produkt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w AXA 
Ubezpieczenia TUiR S.A. 
 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 03.12.2015 r. 
 


