
eKonto m

konto

masz to za masz to za

masz to za

po wpływie min. 1000 zł 
albo płacisz 5 zł/m-c

masz to za

masz to za

wszystkie 
bankomaty 

w Polsce

masz to za

masz to za

karta

wypłaty 
BLIKIEM 

z bankomatów 
w Polsce

masz to za

po 5 transakcjach  
albo płacisz 4 zł/m-c

masz to za

przy wypłacie od 50 zł  
albo płacisz 1,30 zł

masz to za

po 5 transakcjach 
albo płacisz 4 zł/m-c

masz to za

przy wypłacie od 100 zł  
albo płacisz 1,30 zł

masz to za

inne  
za free

za to 
zapłacisz

m.in.:
n przelewy ekspresowe 
n przelewy walutowe
n bankomaty na świecie

m.in.:
n przelewy ekspresowe 
n przelewy walutowe
n bankomaty na świecie
n stan konta w bankomacie

m.in.:
n przelewy ekspresowe  
n przelewy walutowe
n stan konta w bankomacie

masz 13-20 lat masz 21-24 lat masz 25 lat lub więcej

m.in.:
n przelewy w necie
n aplikacja mobilna
n  stan konta w bankomacie i aplikacji
n cele oszczędnościowe
n  stałe rabaty
n  wpłaty i wypłaty w placówce
n  transakcje BLIK

m.in.:
n przelewy w necie
n aplikacja mobilna
n stan konta w aplikacji
n cele oszczędnościowe
n  stałe rabaty
n polecenie zapłaty
n  wpłaty i wypłaty w placówce
n  transakcje BLIK

m.in.:
n  przelewy w necie
n  aplikacja mobilna
n  stan konta w aplikacji
n cele oszczędnościowe
n stałe rabaty
n  polecenie zapłaty
n  wpłaty i wypłaty w placówce
n   bankomaty na świecie
n  transakcje BLIK

To, co zobaczysz poniżej, to informacje natury prawnej, czyli wszystkie szczegóły, które dotyczą tej oferty. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczych objętych tym materiałem 
znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 21 lat wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata 
miesięczna za kartę debetową Visa Me do konta wynosi 4 zł. Warunkiem nieponoszenia miesięcznej opłaty za kartę debetową Visa Me do eKonta m dla osób od 21 lat jest rozliczenie transakcji kartowych w miesiącu kalendarzowym, 
w którym zostały one dokonane. W razie rozliczenia danej transakcji w kolejnych miesiącach podlega ona uwzględnieniu przy ustalaniu miesięcznej opłaty za kartę należnej za miesiąc, w którym została ona rozliczona. W przypadku 
transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od 
wartości transakcji. Opłata za prowadzenie konta dla osób od 25 lat wynosi 0 zł pod warunkiem wpływu min. 1000 zł na miesiąc. W przypadku niespełnienia warunku opłata wynosi 5 zł. Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla 
osób w wieku od 21 do 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 50 zł. Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla osób w wieku powyżej 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 100 zł. Korzystanie z mSavera możliwe jest 
tylko w przypadku posiadania konta w mBanku.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kartą debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych 
dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-
debetowe/karta-do-ekonta/.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. (mBank) oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/download/regulaminy/Regulamin_
otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.
W przypadku mOkazji oferowanych klientom w systemie transakcyjnym mBanku maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł, wówczas 
kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna.
Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje na portalu Facebook oraz Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższe dokumenty są dostępne 
na www.mBank.pl/mOkazje.
Szczegóły oferty znajdziesz zawsze na www.mBank.pl


