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Dokument dotyczący opłat 

 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: mBank S.A. 

Nazwa rachunku: eKonto plus 

Data: 25.11.2022 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 płatniczego  
Opłata wynosi 0 zł jeśli suma wpływów 
wynosi min. 1 000 zł  

7 zł / 0 zł 

Usługa bankowości telefonicznej 0 zł 
Usługa bankowości elektronicznej 0 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu:  
1. zewnętrznego  0 zł 
2. do ZUS i US  0 zł 
3. ekspresowego 5 zł 
4. SORBNET 35 zł 
Polecenie przelewu SEPA 0 zł 
Polecenie przelewu wewnętrznego  0 zł 
Polecenie przelewu w walucie obcej  0,35% kwoty przelewu,  

min. 25 zł, max. 200 zł 
Polecenie zapłaty:  
1. utworzenie, aktualizacja, odwołanie, 

realizacja 
0 zł 

2. opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 0 zł 
Zlecenie stałe 0 zł 

Karty i gotówka 
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Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych: 

 

1. Visa PayWave, Visa Foto, Mastercard 
PayPass, Visa Pionowa, Mastercard 
Pionowa, Mastercard Mobilna 

 

a) Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą 

0 zł 

b) Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą 

10 zł 

2. Mastercard Gold PayPass, Mastercard@ 
Debit Naklejka, Mastercard Opaska 

0 zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

0 zł 

W przypadku transakcji bezgotówkowych 
i wypłat gotówki dokonywanych kartami,  
mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji. Prowizja 
(łącznie z marżą) to 5,9% od wartości 
transakcji lub 3,5% dla transakcji z włączoną 
usługą wielowalutową. 
Dla eKarty (karta wycofana ze sprzedaży od 
26.01.2023 r.) i eKarty wirtualnej: przy 
transakcjach bezgotówkowych za granicą w 
walucie innej niż waluta rozliczeniowa, 
mBank pobiera dodatkowo prowizję za 
przewalutowanie transakcji. Prowizja 
(łącznie z marżą) to 3% od wartości 
transakcji 

 

Wydanie karty płatniczej:  

1. Visa PayWave, Mastercard Gold 
PayPass, Mastercard PayPass, Visa 
Foto, Visa Pionowa, Mastercard 
Pionowa, Mastercard Mobilna 

0 zł 

2. eKarta (karta wycofana ze sprzedaży od 
26.01.2023 r) 

25 zł 

3. eKarta wirtualna  0 zł 

4. Mastercard@ Debit Naklejka 10 zł 

5. Mastercard Opaska 50 zł 

Obsługa karty debetowej: 
1. opłata za wydanie duplikatu: 

 

a) Visa payWave, Mastercard 
PayPass, Visa Foto, Visa Pionowa, 
Mastercard Pionowa 

15 zł 

b) Mastercard Gold PayPass 0 zł 
c) eKarta (karta wycofana ze 

sprzedaży od 26.01.2023 r) 
25 zł 

2.   opłata za kartę główną/dodatkową:         
a) Visa payWave, Mastercard 

PayPass, Visa Foto, Visa Pionowa, 
Mastercard Pionowa, Mastercard 
Mobilna 

Opłata miesięczna 0 zł/10 zł 
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(Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w 
danym miesiącu kalendarzowym 
wartość transakcji bezgotówkowych, 
wykonanych przez Użytkownika 
karty (i nie anulowanych) dowolną:   
- kartą debetową i/lub 
- kartą kredytową  
z oferty dla klientów indywidualnych 
za ostatni miesiąc wyniesie 
minimum 350 zł) 

b) Mastercard Gold PayPass 
9,99 zł za kartę główną / 1,50 zł za 
kartę dodatkową 
(Opłata nie będzie pobrana jeżeli 
miesięczna wartość, dokonanych i 
nieanulowanych transakcji 
bezgotówkowych za ostatni miesiąc, 
wyniesie minimum 2000 zł) 

Opłata miesięczna  9,99 zł/1,50 zł 

c) Mastercard@ Debit Naklejka, 
Mastercard Opaska 

 0 zł 

d) eKarta (karta wycofana ze 
sprzedaży od 26.01.2023 r) 

e) eKarta wirtualna  
2. opłata za ekspresową wysyłkę karty 

Opłata roczna ogółem 
 

25 zł 
 

0 zł 
25 zł 

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

 4% 

Wypłata gotówki:  

1. w placówce mBanku 0 zł 

2. w bankomatach mBanku, sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Santander Bank 
Polska S.A. na terenie Polski co najmniej 
100 zł: 

0 zł 

3. w bankomatach mBanku, sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Santander Bank 
Polska S.A. na terenie Polski poniżej 100 
zł: 

 

a) Visa PayWave, Mastercard 
PayPass, Visa Foto, Visa Pionowa, 
Mastercard Pionowa, Mastercard 
Mobilna 

2,5 zł 
 

b) Mastercard Gold PayPass, 
Mastercard@ Debit Naklejka, 
Mastercard Opaska 

0 zł 

4. w bankomatach sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski co 
najmniej 100 zł 

0 zł 

5. w bankomatach sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski poniżej 
100 zł: 

 

a) Visa PayWave, Mastercard 
PayPass, Visa Foto, Visa Pionowa, 

2,5 zł 
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Mastercard Pionowa, Mastercard 
Mobilna 

b) Mastercard Gold PayPass, 
Mastercard@ Debit Naklejka, 
Mastercard Opaska 

0 zł 

6. prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych co 
najmniej 100 zł 

0 zł 

7. prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych 
poniżej 100 zł: 

 

a) Visa PayWave, Mastercard 
PayPass, Visa Foto, Visa Pionowa, 
Mastercard Pionowa, Mastercard 
Mobilna 

2,5 zł 

b) Mastercard Gold PayPass, 
Mastercard@ Debit Naklejka, 
Mastercard Opaska 

0 zł 

Wpłata gotówki:  
1. w placówce mBanku 0 zł 
2. we wpłatomatach sieci mBanku, Planet 

Cash, Cashline 
0 zł 

 
3. we wpłatomatach sieci Euronet 0,5 % min. 5 zł 

Kredyt w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

kredyt w rachunku płatniczym  
1. prowizja za udzielnie kredytu 3,5 % - 5 % kwoty kredytu, min.99 zł 
2. prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 3,5 % - 5 % kwoty podwyższenia, min. 99 zł 
3. prowizja za odnowienie kredytu na 

kolejny okres 
3,5 % kwoty odnowienia, min. 99 zł 

4. prowizja za odnowienie kredytu na 
kolejny okres 

(obowiązuje dla umów zawartych do 
15.09.2009 r. w mBanku d.MultiBanku 
dla których nie został zawarty aneks 
zmieniający warunki umowy od 
18.12.2012 r.) 

1% nie mniej niż 40 zł 

5. ubezpieczenie na życie i od innych 
zdarzeń (ubezpieczenie dobrowolne) 

0,35% x  miesięcznie od salda zadłużenia 
(nie mniej niż 1 zł) 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych: 

 

1. wyciąg papierowy 5 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 
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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. 

 


