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Dokument dotyczący opłat 

 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: mBank S.A. 

Nazwa rachunku:  

Rachunek karty kredytowej Visa Miles & More Premium (obowiązuje do 25.10.2021 r.) 

Rachunek karty kredytowej Visa Prestiżowa (obowiązuje od 26.10.2021 r.) 

 

Data: 15.10.2021 r. 

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych  

z rachunkiem płatniczym. Umożliwia on Państwu porównanie tych opłat z opłatami  

za inne rachunki. 

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 

rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 

Państwo znaleźć w: 

− Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A., 

− Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym 

dokumencie. 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku karty kredytowej 0 zł 
Usługa bankowości telefonicznej 0 zł 
Usługa bankowości elektronicznej 0 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu:  
1. zewnętrznego,  7%, min. 6 zł 
2. do ZUS i US, 3,5%, min. 6 zł 
3. w ramach usługi mTransfer 0 zł 
Polecenie przelewu wewnętrznego 7%, min. 6 zł 

Karty i gotówka 

Wydanie karty kredytowej głównej 30 zł 

Wydanie karty kredytowej dodatkowej 0 zł 

Obsługa karty kredytowej:  
1. sprawdzenie w bankomacie dostępnego 

limitu kredytowego  
5 zł 
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2. opłata za ekspresową wysyłkę karty  25 zł 
3. opłata roczna pobierana po zakończeniu 

każdego roku użytkowania karty głównej 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 
wartość transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy 
wyniesie minimum 24000 zł 

300 zł 

3. prowizja od transakcji w punktach 
oznaczonych jako: kasyna, kasyna 
internetowe, salony gier, zakłady 
bukmacherskie, loterie i totalizatory 

4% 

Wypłata gotówki 5%, min. 10 zł 

Wpłata gotówki 0 zł 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych: 

 

1. wyciąg papierowy 7,50 zł 
2. dokument na życzenie Klienta związany 

z dokonywanymi transakcjami 
10 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

40 zł 

 

Pakiet usług Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Powiadamianie SMS:  
1. abonament I (0 SMSów) Opłata miesięczna 0 zł 
2. abonament II (20 SMSów) Opłata miesięczna 3 zł 
3. abonament III (45 SMSów) Opłata miesięczna 6 zł 
4. abonament IV (90 SMSów) Opłata miesięczna 9 zł 
5. każdy SMS poza abonamentem  0,35 zł 

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone osobno. 

 

 


