Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób
fizycznych w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.
Zmiany obejmują
1. Dodanie zapisów dotyczących nowego ubezpieczenia w części Kredyt gotówkowy:
- dodane zapisy:
7. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o
podwyższenie kwoty kredytu2:
a) Pakiet Standard
0,096% * liczba miesięcy na jakie
Ubezpieczony zostaje objęty ochroną
łączna kwota kredytu3
b) Pakiet Komfort
0,144% * liczba miesięcy na jakie
Ubezpieczony zostaje objęty ochroną
łączna kwota kredytu3
c) Pakiet Prestiż
0,202% * liczba miesięcy na jakie
Ubezpieczony zostaje objęty ochroną
łączna kwota kredytu3
d) Pakiet Premium
0,2716 %* liczba miesięcy na jakie
Ubezpieczony zostaje objęty ochroną
łączna kwota kredytu 3
8. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Ubezpieczeniem
Spłaty Kredytu2

a) Pakiet Standard

b) Pakiet Komfort

c) Pakiet Prestiż

*
*
*
*

0,096% * liczba miesięcy przez jakie
Ubezpieczony będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową * saldo Kredytu część opłaty za ubezpieczenie, którą
Klient zapłacił przed podwyższeniem
kwoty Kredytu, proporcjonalnie do
okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu
do końca trwania umowy Kredytu, bez
uwzględnienia okresu wydłużenia5,6
0,144% * liczba miesięcy przez jakie
Ubezpieczony będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową * saldo Kredytu część opłaty za ubezpieczenie, którą
Klient zapłacił przed podwyższeniem
kwoty Kredytu, proporcjonalnie do
okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu
do końca trwania umowy Kredytu, bez
uwzględnienia okresu wydłużenia5,6
0,202% * liczba miesięcy przez jakie
Ubezpieczony będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową * saldo Kredytu część opłaty za ubezpieczenie, którą
Klient zapłacił przed podwyższeniem
kwoty Kredytu, proporcjonalnie do
okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu
do końca trwania umowy Kredytu, bez
uwzględnienia okresu wydłużenia5,6
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0,2716% * liczba miesięcy przez jakie
Ubezpieczony będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową * saldo Kredytu część opłaty za ubezpieczenie, którą
Klient zapłacił przed podwyższeniem
d) Pakiet Premium
kwoty Kredytu, proporcjonalnie do
okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu
do końca trwania umowy Kredytu, bez
uwzględnienia okresu wydłużenia5,6
2
Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na
stronach internetowych mBanku.
3
Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.
5
Saldo Kredytu to kwota Kredytu pozostającą do spłaty w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu
powiększoną o wnioskowaną kwotę podwyższenia Kredytu wraz z kredytowanymi kosztami.
6
W przypadku podwyższenia kredytu z ubezpieczeniem, pakiet ubezpieczenia dla kwoty podwyższenia pozostaje
bez zmian.

2. Zmianę zapisów obejmującą Produkty wycofane ze sprzedaży - Rachunki
oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich - Rachunek
eKonto izzy, eKonto, eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto mobilne, eKonto
mobilne plus, eKonto z Usługą pakiet dla produktów mBanku, mKonto Multi
Comfort/Active, mKonto Aquarius Classic:
- obecne zapisy:
Opłaty/prowizje
eKonto

mKonto

eKont
Usługa Pakiet
Multi8
o, dla
młody
Rodzaj czynności
ch, z
Aquari
darmo mobil
us
14
izzy
wymi
ne
Classi
banko plus
Classi Intens Comfo
c
Active
Active
mata
c
ive
rt7
mi,
mobil
ne
9zł9/5zł
2. Prowadzenie (opłata
9 zł3/ 5 19,5
49,5
19,5
9,10
0 zł
0 zł
5 zł2
0
zł
/
miesięczna)
zł3
zł3
zł3
zł12
11
9,5 zł
3
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Intensive jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min.
12 000 tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona) lub
wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych,
depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel
Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi
łącznie minimum 200 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na
eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od
daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Classic jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 5 000
tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona) lub wartość
ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych,
depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel
Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi
łącznie minimum 100 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na
eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od
daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).4 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
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- wprowadzane zapisy:
Opłaty/prowizje
eKonto

mKonto

eKont
Usługa Pakiet
Multi8
o, dla
młody
Rodzaj czynności
ch, z
Aquari
darmo mobil
us
14
izzy
wymi
ne
Classi
banko plus
Classi Intens Comfo
c
Active
Active
mata
c
ive
rt7
mi,
mobil
ne
9zł9/5zł
2. Prowadzenie (opłata
9 zł3/ 5 19,5
49,5
19,5
9,10
0 zł
0 zł
5 zł2
4,5 zł
/
3
3
3
miesięczna)
zł
zł
zł
zł12
9,5 zł11
3
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Intensive jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min.
12 000 tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona) lub
wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych,
depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel
Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi
łącznie minimum 200 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na
eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od
daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Classic jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 5 000
tys. zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona) lub wartość
ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych,
depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel
Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi
łącznie minimum 100 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na
eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od
daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).
Opłata za Pakiet Active wynosi 5 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 2 000 zł
(badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona).

Powyższe zmiany obowiązują od 26.09.2016 r.
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