Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych
w mBanku
obowiązuje od dnia 10 października 2005 roku

UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową

I. Rachunek eKONTO
Opłaty/
Prowizje:

Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku

0,00 zł

2,00 zł

0,50 zł

2,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

0,50 zł

4,00 zł

e) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

f) dokonanie przelewu do ZUS

1,00 zł

4,00 zł

g) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego

1,00 zł

4,00 zł

h) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego

0,50 zł

4,00 zł

b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym
banku 8
c) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w
mBanku
d) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w
innym banku 8

i) utworzenie polecenia zapłaty

0,00 zł

j) aktualizacja polecenia zapłaty

0,00 zł

k) przelew w ramach polecenia zapłaty

0,00 zł

l) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty

0,00 zł

m) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

1,00 zł

n) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

0,50 zł

0,50 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z
realizacji polecenia zapłaty
4. Zlecenia stałe

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

a) zdefiniowanie zlecenia stałego

0,00 zł

4,00 zł

b) aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

c) odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

d) realizacja zlecenia stałego na rachunek w mBanku
e) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku

0,00 zł
8

0,50 zł

5. Inne czynności
a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z
powstaniem salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku
g) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

h) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

i) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

II. Rachunek eMAX
Rodzaj czynności

Opłaty/
Prowizje:

1. Otwarcie i prowadzenie

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku

0,00 zł

2,00 zł

b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym
banku 8

0,50 zł

2,00 zł

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł
5,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
4. Inne czynności

5,00 zł

a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z
powstaniem salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku
g) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

h) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

i) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

III. Rachunek eMAX plus
Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie
2. Przelewy
a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego
b) dokonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego na rachunek
w mBanku w danym miesiącu kalendarzowym
c) dokonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego na rachunek
w innym Banku w danym miesiącu kalendarzowym8
d) dokonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego na rachunek
w mBanku w danym miesiącu kalendarzowym
e) dokonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego na rachunek
w innym Banku w danym miesiącu kalendarzowym8
3. Wyciągi

Opłaty/
Prowizje:

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł
0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

0,5 zł

2,00 zł

n/d

5,00 zł

n/d

10,00 zł

a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta
d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
4. Inne czynności

2,00 zł

a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem
salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku
f) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
g) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci
h) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci
i) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

IV. Usługa Bilans
Rodzaj czynności

Opłaty/
Prowizje:

1. Aktywacja usługi12
2. Zmiana parametrów usługi12
3. Dezaktywacja usługi12

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

V. Rachunek izzyKONTO
Rodzaj czynności

Opłaty/
Prowizje:

Internet
WAP IVR
mSIM1

1. Otwarcie i prowadzenie

Operator
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku
b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym
banku 8
c) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w
mBanku
d) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w
innym banku 8
e) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego
f) dokonanie przelewu do ZUS

0,00 zł

2,00 zł

0,50 zł

2,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

0,50 zł

4,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
4,00 zł

g) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego

1,00 zł

4,00 zł

h) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego

0,50 zł

4,00 zł

i) utworzenie polecenia zapłaty

0,00 zł

j) aktualizacja polecenia zapłaty

0,00 zł

k) przelew w ramach polecenia zapłaty

0,00 zł

l) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty

0,00 zł

m) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

1,00 zł

n) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

0,50 zł

0,50 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z
realizacji polecenia zapłaty
4. Zlecenia stałe
a) zdefiniowanie zlecenia stałego

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

4,00 zł

b) aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

c) odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

d) realizacja zlecenia stałego na rachunek w mBanku
e) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku

0,00 zł
8

0,50 zł

5. Inne czynności
a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z
powstaniem salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku
g) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

h) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

i) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

VI. Rachunek mBIZNES konto
Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

Opłaty/
Prowizje:

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny rachunek
bieżący mBiznes w mBanku13
b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe rachunki
w mBanku
c) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym
banku 8
d) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bieżący mBiznes
w mBanku13

0,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

e) dokonanie przelewu na pozostałe rachunki w mBanku

1,00 zł

4,00 zł

f) dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w innym
banku 8

1,00 zł

4,00 zł

g) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

h) dokonanie przelewu do ZUS

0,00 zł

4,00 zł

i) dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego

0,00 zł

4,00 zł

j) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego

1,00 zł

4,00 zł

k) utworzenie polecenia zapłaty

0,00 zł

l) aktualizacja polecenia zapłaty

0,00 zł

m) przelew w ramach polecenia zapłaty

0,00 zł

n) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty

0,00 zł

o) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

1,00 zł

p) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

0,50 zł

0,50 zł

r) opłata za rejestrację usługi mTRANSFER

5,00 zł

n/d

s) opłata za modyfikację usługi mTRANSFER

5,00 zł

n/d

t) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRASFER

5,00 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
dokonania przelewu na rachunek ZUS
d) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z
realizacji polecenia zapłaty
4. Zlecenia stałe

5,00 zł
5,00 zł

a) zdefiniowanie zlecenia stałego

0,00 zł

4,00 zł

b) aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

c) odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

d) realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek bieżący
mBiznes w mBanku13
e) realizacja zlecenia stałego na pozostałe rachunki w mBanku

0,00 zł
1,00 zł

f) realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek w innym
banku8
5. Inne czynności

1,00 zł

a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z
powstaniem salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku
g) Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania/spłaty mBIZNES debet

15,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

VII. Rachunek mBIZNES max
Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

Opłaty/
Prowizje:

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny rachunek
bieżący mBiznes w mBanku13
b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe rachunki
w mBanku
c) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym
banku 8
3. Wyciągi

0,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za
każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł
5,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu
dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
4. Inne czynności

5,00 zł

a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z
powstaniem salda debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty
salda debetowego na rachunku
d) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu

15,00 zł
15,00 zł
50,00 zł

Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
salda na rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania rachunku

5,00 zł
5,00 zł

VIII. Karta Visa Business Electron
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Miesięczna opłata za kartę Visa Business Electron

3,50 zł

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Business Electron

3,50 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

10,00 zł

5. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

5,00 zł

6. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

10,00 zł

5

0,00 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet oraz Banku
Zachodniego WBK S.A.2 na terenie Polski

2,00 zł

9. Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski

5,00 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą

5

10,00 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16
12. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą

1,00 zł
3

175 USD

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

1,70 zł

14. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

15. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 zł

16. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

6

2,00 zł

IX. Karta Visa Electron do rachunku eKONTO
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa
Electron

0,00 zł

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową Visa Electron

1,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu

0,00 zł

5. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

5,00 zł

6. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

5

10,00 zł
0,00 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronetu oraz Banku
Zachodniego WBK S.A. 2 na terenie Polski

0,00 zł

9. Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski

5,00 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą

5

10,00 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

12. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

1,70 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

14. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego
15. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

0,00 zł

6

2,00 zł

X. Karta Visa Electron do rachunku eMAX
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Electron

36,00 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron

36,00 zł

3. Miesięczna opłata za kartę

0,00 zł

4. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron

36,00 zł

5. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron

36,00 zł

6. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

7. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty

10,00 zł

8. Opłata za wydanie duplikatu karty

0,00 zł

9. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

5,00 zł

10. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

5

0,00 zł

11. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet oraz Banku
Zachodniego WBK S.A. 2 na terenie Polski

0,00 zł

12. Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski

5,00 zł

13. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą 5

10,00 zł

14. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

15. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

1,70 zł

16. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

17. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego
18. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

0,00 zł

6

2,00 zł

XI. Karta Visa Gold
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty Visa Gold

250,00 zł

2. Opłata za wydanie lub odnowienie karty dodatkowej Visa Gold

250,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

0,00 zł

5. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

5,00 zł

6. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
zastrzeżenia karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

10,00 zł

5

0,00 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronetu oraz
Banku Zachodniego WBK S.A. 2 na terenie Polski
9. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą
10. Opłata za wydanie karty zastępczej

0,00 zł

3

175 USD

3

250 USD

11. Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski

5,00 zł

12. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą 5

10,00 zł

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

0,00 zł

XII. eKARTA
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za wydanie lub odnowienie eKARTY

25,00 zł

2. Opłata za wydanie lub odnowienie eKARTY dodatkowej

25,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty eKARTY

0,00 zł

4. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty
5. Opłata za zmianę limitu eKARTY przez operatora mLinii

10,00 zł
2,00 zł

6. Opłata za ustalenie tymczasowego limitu eKARTY przez operatora
mLinii
7. Miesięczna opłata za powiadamianie o rozliczeniu transakcji kartowej
przez SMS
8. Miesięczna opłata za powiadamianie e-mailem o rozliczeniu transakcji
kartowej
9. Opłata za załadowanie/rozładowanie eKARTY przez operatora mLinii
10. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

2,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

5

0,00 zł

XIII. Karta izzyKARTA
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za wydanie lub odnowienie izzyKARTY

0,00 zł

2. Miesięczna opłata za izzyKARTĘ dodatkową

2,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

18,00 zł

5. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego
6. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

5

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet oraz Banku
Zachodniego WBK S.A. 2 na terenie Polski

5,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

9. Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski
10. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą

5,00 zł

5

10,00 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

12. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

1,70 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

14. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego
15. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

0,00 zł

6

2,00 zł

XIV. Odnawialny kredyt konsumpcyjny dla Posiadaczy rachunku
eKONTO
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu (prowizja przygotowawcza)

0,00 zł
4

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
4. Prowizja za odnowienie kredytu

1% kwoty kredytu, min. 50,00 zł
1% kwoty podwyższenia
1% kwoty odnowienia

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

10,00 zł

6. Opłata za drugą i kolejną wizytę przedstawiciela mBanku
z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez
Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty)
7. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania
kredytu odnawialnego

50,00 zł

15,00 zł

XV. mPLAN hipoteczny
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Koszty restrukturyzacji Umowy
3. Prowizja przygotowawcza*
4. Prowizja za podwyższenie kredytu

0,00 zł
50 zł -150 zł
od 0% do 3% kwoty kredytu
od 0% do 3% kwoty podwyższenia

5. Opłata za wystawienie promesy
6. Opłata za prolongatę kredytu

150,00 zł
0,5% prolongowanej kwoty kredytu

7. Opłata za zmianę waluty kredytu

0,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania
kredytu hipotecznego

15,00 zł

9. Opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie zapłaconych odsetek

15,00 zł

* W przypadku ubezpieczenia kredytu kwota prowizji przygotowawczej jest powiększana o 0,2 punktu
procentowego

XVI. Kredyt hipoteczny dla mikrofirm

Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0,00 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

2% kwoty kredytu

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

2% kwoty podwyższenia

4. Prowizja za wydanie promesy kredytowej

1% kwoty kredytu

5. Prowizja za prolongatę kredytu

1% prolongowanej kwoty kredytu

6. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

0%

7. Opłata za zmianę waluty kredytu

0,00 zł

8. Opłata za sporządzenie Aneksu

100,00 zł

9. Opłata za wysłanie monitu

30,00 zł

10. Oplata za zawiadomienie o niedopłacie

30,00 zł

11. Opłata za zaświadczenie o spłacie kredytu

20,00 zł

12. Opłata za sporządzenie historii spłat kredytu

20,00 zł

13. Opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie zapłaconych odsetek

15,00 zł

14. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania kredytu hipotecznego

15,00 zł

XVII SUPERMARKET FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizj
e:

Internet
WAP IVR
mSIM1

1. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa
(przelew na rachunek funduszu)

Operato
r
mLinii

0,00 zł

2. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa

4,00 zł

0,00 zł

3. Opłaty za zarządzanie w skali roku

0,00 zł

Zgodnie z Taryfą TFI

4. Zdefiniowanie zlecenia stałego
5. Odwołanie zlecenia stałego
6. Aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

7. Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

XVIII eMAKLER
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowi
zje:

Internet
WAP IVR
mSIM1

Operator
mLinii

1. Otwarcie rachunku

0 zł14

2. Prowadzenie rachunku

0 zł

3. Transakcje na rynku akcji

0,39%15

1,00%

15

0,35%

4. Transakcje na rynku obligacji

0,25%

5. Prowizja minimalna

5,00 zł

6. Transfer portfela

0,2%
wartości,
nie mniej
niż 50 zł
za papier

5,00 zł
0,2%
wartości, nie
mniej niż 50
zł za papier

XIX KARTY kredytowe
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:
Visa
Electron

Visa Classic

Visa Gold

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

28,00 zł

58,00 zł

250,00 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty
głównej/dodatkowej

28,00 zł

58,00 zł

250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3% min 5,00
zł
3% min 5,00
zł
3% min 10,00
zł
3% min 10,00
zł

3% min 5,00
zł
3% min 5,00
zł
3% min 10,00
zł
3% min 10,00
zł

3% min 5,00
zł
3% min 5,00
zł
3% min 10,00
zł
3% min 10,00
zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty
4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

5

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych
6. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych
7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych

5

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
zagranicznych 5
9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16
10. Opłata za wydanie duplikatu karty

15,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

11. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

12. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
zastrzeżenia karty

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

14. Opłata za kopię wyciągu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

16. Opłata za opóźnienie w spłacie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

n/d

175 USD

175 USD

n/d

250 USD

250 USD

1,70 zł

n/d

n/d

n/d

0,00 zł

0,00 zł

0,25%

0,25%

0,25%

22. Ubezpieczenie podróżne

n/d

n/d

0,00 zł

23. Opłata za monit listowny

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5 zł

5 zł

5 zł

17. Awaryjna wypłata gotówki

3

18. Wydanie karty zastępczej 3
19. Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” – opłata miesięczna
20. Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Visa”
21. Ubezpieczenie „Gwarancja Spłaty Kredytu” (ubezpieczenie
dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)

24. Oplata za monit telefoniczny
25. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
autoryzacyjnego
26. Opłata za aktywację karty poprzez operatora
mLinii 6
27. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego

11

28. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania karty kredytowej

15,00 zł

15,00 zł

XX KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC WP.PL
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:
Visa Classic WP.PL

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

58,00 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty
głównej/dodatkowej

58,00 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty
4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0,00 zł
5

0,00 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych

3% min 5,00 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych

3% min 5,00 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych

5

3% min 10,00 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
zagranicznych 5

3% min 10,00 zł

9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

10. Opłata za wydanie duplikatu karty

15,00 zł

11. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

10,00 zł

12. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
zastrzeżenia karty

10,00 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

14. Opłata za kopię wyciągu

5,00 zł

15. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

16. Opłata za opóźnienie w spłacie

30,00 zł

17. Awaryjna wypłata gotówki

3

175 USD

18. Wydanie karty zastępczej 3

250 USD

19. Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” – opłata miesięczna

n/d

20. Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Visa”

0 zł

21. Ubezpieczenie „Gwarancja Spłaty Kredytu” (ubezpieczenie
dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
22. Opłata za monit listowny

0,25%
15,00 zł

23. Oplata za monit telefoniczny

2,00 zł

24. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
autoryzacyjnego

0,00 zł

6

2,00 zł

25. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

26. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11
27. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania karty kredytowej

5 zł
15,00 zł

XXI Karta kredytowa VISA ELECTRON mBank Euro<26

15,00 zł

Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:
Visa Electron mBank Euro<26

1. Opłata za wydanie karty głównej

Karta bez
Ubezpieczenia

Karta z ubezp.
NNW Polska

35 zł

49 zł

58 zł

75 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej

Karta bez
Ubezpieczenia

Karta z ubezp.
NNW Polska

Karta z ubezp.
NNW World

Karta z Ubezp.
NNW Sport

35 zł

49 zł

58 zł

75 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty
4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

Karta z ubezp.
NNW World

0,00 zł
5

0,00 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych
6. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych
7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach
zagranicznych 5
8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
zagranicznych 5

3% min 5,00 zł
3% min 5,00 zł
3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

10. Opłata za wydanie duplikatu karty

15,00 zł

11. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

10,00 zł

12. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta
potwierdzenia zastrzeżenia karty

10,00 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

14. Opłata za kopię wyciągu

5,00 zł

15. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

16. Opłata za opóźnienie w spłacie

30,00 zł

17. Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” – opłata
miesięczna
18. Ubezpieczenie „Gwarancja Spłaty Kredytu”
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)

1,70 zł
0,25%

19. Opłata za monit listowny

15,00 zł

20. Oplata za monit telefoniczny

2,00 zł

21. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
autoryzacyjnego

0,00 zł

6

2,00 zł

22. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

23. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11

5 zł

24. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta
potwierdzenia posiadania karty kredytowej

15,00 zł

XXII KARTA KREDYTOWA COMPENSA VISA CLASSIC
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizje:
Compensa Visa Classic

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

60,00 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty
głównej/dodatkowej

60,00 zł

Karta z Ubezp.
NNW Sport

3. Opłata za zastrzeżenie karty
4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0,00 zł
5

0,00 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych

3% min 5,00 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych

3% min 5,00 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych

5

3% min 10,00 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
zagranicznych 5

3% min 10,00 zł

9. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

10. Opłata za wydanie duplikatu karty

15,00 zł

11. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

10,00 zł

12. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
zastrzeżenia karty

10,00 zł

13. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

14. Opłata za kopię wyciągu

5,00 zł

15. Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

16. Opłata za opóźnienie w spłacie

30,00 zł

17. Awaryjna wypłata gotówki

3

175 USD

18. Wydanie karty zastępczej 3

250 USD

19. Ubezpieczenie NNW

0 zł

20. Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty i rabunku
gotówki pobranej z bankomatu
21. Ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy
(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
22. Opłata za monit listowny

0 zł
0,25%
15,00 zł

23. Oplata za monit telefoniczny

2,00 zł

24. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu
autoryzacyjnego

0,00 zł

6

2,00 zł

25. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

26. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11
27. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
posiadania karty kredytowej

5 zł
15,00 zł

XXIII KREDYT ratalny plus
KREDYT ratalny plus

Rodzaj czynności
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja przygotowawcza*
3. Prowizja za udzielenie kredytu w innych kanałach sprzedaży
4. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
5. Prowizja za odnowienie kredytu*

Opłaty/Prowizje:
0,00 zł
Od 1% do 6% kwoty kredytu +
50,00 zł
Od 1% do 16% kwoty kredytu +
50,00 zł
3% kwoty podwyższenia
Od 1% do 6% kwoty kredytu +
50,00 zł

6. Prowizja za odnowienie kredytu w innych kanałach sprzedaży

Od 1% do 16% kwoty kredytu +
50,00 zł
50,00 zł

7. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

* dotyczy wniosków złożonych poprzez Internet / mKiosk / Centrum Kredytowe / Centrum Finansowe /
Operatora mLinii
Rachunek KREDYTU ratalnego plus

Opłaty/
Prowizje:

Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

Intern
et
WAP
IVR
mSIM1

Opera
tor
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku
b) dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku

8

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego

0,00 zł

2,00 zł

0,50 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

3. Wyciągi
a) sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy
miesiąc
c) wysłanie historii operacji na życzenie Klienta

2,00 zł
5,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów
uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
4. Inne czynności

5,00 zł

a) opłata za monit telefoniczny

2,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda
debetowego na rachunku
c) sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda
debetowego na rachunku
d ) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy
lub Umowy z aktualnymi danymi
e) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na
rachunku
f) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania
rachunku
g) przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

h) zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

i) odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15,00 zł

j) Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania
kredytu ratalnego

15,00 zł

15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

Karta do rachunku KREDYTU ratalnego plus
1. Opłata za wydanie karty Visa Electron

0,00 zł

2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron

0,00 zł

3. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron

36,00 zł

4. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron

0,00 zł

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

6. Opłata za wydanie duplikatu karty

0,00 zł

7. Opłata za kopię rachunku obciążeniowego

5,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia
karty

10,00 zł

9. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

5

0,00 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki na terenie Polski

5,00 zł

11. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą 5

10,00 zł

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16

1,00 zł

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta”

1,70 zł

14. Opłata za zmianę PIN

2,00 zł

15. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego
16. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii

0,00 zł

6

2,00 zł

XXIV mIKE lokata

Opłaty/
Prowizje:

Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

Intern
et
WAP
IVR
mSIM1

Operato
r
mLinii

0,00 zł

2. Przelewy
a) zdefiniowanie przelewu do nadpłat środków z rachunku mIKE lokata
b) zmiana w przelewie zdefiniowanym do nadpłat środków z rachunku
mIKE lokata
3. Wyciągi

0,00 zł

0,00 zł

n/d

2,00 zł

a) sporządzenie i wysłanie w formie papierowej wyciągu miesięcznego

5,00 zł

b) sporządzenie historii operacji w formie pisemnej na życzenie Klienta
- opłata za każdy miesiąc
c) wysłanie historii operacji w formie pisemnej na życzenie Klienta

2,00 zł

d) sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów
uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku
4. Inne czynności

5,00 zł
5,00 zł

a) przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy
lub Umowy z aktualnymi danymi
b) przyjęcie dyspozycji ustanowienia osoby/ób uposażonej/ych do
rachunku mIKE lokata
c) zmiana osoby/ób uposażonej/ych do rachunku mIKE lokata

50,00 zł

d) odwołanie osoby/ób uposażonej/ych do rachunku mIKE lokata

15,00 zł

9

e) realizacja dyspozycji zwrotu środków z mBanku

15,00 zł
15,00 zł

200,00 zł

f) realizacja dyspozycji wypłaty środków z mBanku9

200,00 zł
9

g) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku

200,00 zł

10

h) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku

50,00 zł

XXV INNE OPŁATY I PROWIZJE
Rodzaj czynności

Opłaty/Prowizj
e:

Interne
t
WAP
IVR
mSIM1

Operat
or
mLinii

1. Zamówienie listy haseł jednorazowych

0,00 zł

2,00 zł

2. Zdefiniowanie/zmiana/usunięcie nazwy rachunku

0,00 zł

2,00 zł

3. Opłata za realizację tytułu wykonawczego - za każdy
wykonany przelew
4. Opłata za realizację dyspozycji stanowiących zwolnienie od
zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy
wykonany przelew
5. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie
informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i
instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140,
poz. 939) 7
6. Sporządzenie na życzenie Klienta opinii o Kliencie:
a) według wzoru mBanku
- za ostatnie 12 miesięcy
- za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy
b) według wzoru dostarczonego przez Klienta
7. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia
zamknięcia rachunku lub rozwiązania umowy
8. Sporządzenie informacji dla Urzędu Skarbowego o stanie
środków na rachunkach Klienta (na wniosek spadkobiercy)
9. Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta w formie
papierowej dokumentów innych niż wymienione w Taryfie
10. Wysłanie na życzenie Klienta papierowej wersji Taryfy
11. Sporządzenie i wysłanie w formie elektronicznej wyciągu
miesięcznego13
12. Wydanie kopii umowy
13. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza
zmiany wzoru podpisu17
1

30 zł
4,00 zł

50,00 zł

20,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
15,00zł
25,00 zł

IVR Serwis automatyczny mLinii.
Lista bankomatów Sieci Euronet oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u
operatorów mLinii.
3
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia
Banku tą opłatą
4
Wliczona opłata za pierwszą wizytę przedstawiciela mBanku.
5
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa,
mBank, pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
6
Obowiązuje od 01.01.2006 r.
7
Opłatą obciążany jest podmiot występujący o opinię. Opłata nie jest pobierana od zagranicznych banków, udziałowców
strategicznych BRE Banku S.A.,banków krajowych - na zasadzie wzajemności oraz w przypadkach określonych w art. 110,
ust.1-4 Ustawy Prawo bankowe.
8
Rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem).
9
Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o prowadzenie
rachunku oszczędnościowego mIKE lokata w mBanku.
10
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.
11
Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.
12
do czasu udostępnienia funkcjonalności w internetowym serwisie transakcyjnym, czynność realizowana za pośrednictwem
mLinii jest bezpłatna
13
Dotyczy produktów: eKONTO, eMAX, eMAX plus, izzy KONTO, mIKE lokata, KREDYT ratalny plus, mBIZNES konto, mBIZNES
max, mBIZNES konto z usługą mTRANSFER
14
Z zawarciem umowy związane jest udzielenie Bankowi pełnomocnictwa, które dla ważności wymaga uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 15 zł. Opłata ta może zostać (w formie znaków skarbowych) opłacona samodzielnie przez Klienta, lub
też przez Bank w ciężar rachunku Klienta. Opłata nie stanowi przychodu Banku.
15
W przypadku kiedy zlecenie Klienta jest realizowane w więcej niż jednej transakcji, co może spowodować wzrost ogólnego
kosztu realizacji zlecenia po stronie Klienta, Bank pobiera prowizję tylko raz, tak, jakby zlecenie było zrealizowane w jednej
transakcji, zgodnie z intencją Klienta.
16
Oferta obowiązuje od 1 września 2005r.
16
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda
17
Obowiązuje od 10 października 2005 r.
2

