Dokument dotyczący opłat
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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:
1. Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A,
2. Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym
dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego
Usługa bankowości telefonicznej
Usługa bankowości elektronicznej

0 zł
0 zł
0 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu SEPA
Polecenie przelewu zagranicznego oraz
walutowego do innego banku krajowego

0zł
0,15% kwoty przelewu,
min. 15 zł, max. 150 zł

Karty i gotówka
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
kart debetowych do płatności gotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności
bezgotówkowych

0 zł

0 zł

Dla karty Visa Debit EUR PB, Visa Debit
USD PB i Visa Debit GBP PB:
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przy transakcjach bezgotówkowych i
wypłatach gotówki w walucie innej niż
waluta rozliczeniowa, mBank pobiera
dodatkowo prowizję za przewalutowanie
transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3%.
Obsługa karty debetowej:
Opłata za wydanie duplikatu:

0 zł

Wypłata gotówki w placówkach innych
banków oraz pozostałe wypłaty za granicą
dla kart

10 zł

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych:
- wyciąg papierowy
(taryfa Standard/taryfa Excellent)
- dokument na życzenie Klienta
(taryfa Standard/taryfa Excellent)

10zł/0zł
30zł/10zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym

Pakiet usług

40zł

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Powiadamianie SMS:
1. abonament Standard (0 SMSów)
każdy SMS poza abonamentem
2. abonament Private (180 SMSów)
każdy SMS poza abonamentem

Opłata miesięczna

0 zł
0,35 zł

Opłata miesięczna

0 zł
0,35 zł

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