
 
 
 
 

Taryfa prowizji i opłat 
mBanku S.A. dla klientów 
Private Banking  

(wyciąg – karty płatnicze) 
 

Uwzględniająca zmiany obowiązujące  

od dnia 06.05.2015 r., 02.06.2015 r. i 01.07.2015 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ VISA DEBIT PB, VISA DEBIT EUR PB 

I VISA DEBIT USD PB WYDAWANYCH DO RACHUNKU PRIVATE BANKING W PLN ORAZ 

RACHUNKU WALUTOWEGO PRIVATE BANKING W USD I EUR 

 

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji STANDARD PREMIUM EXCELLENT 

1. Opłata za wydanie karty głównej bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Roczna opłata za kartę główną bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Roczna opłata za kartę dodatkową bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Miesięczna opłata za kartę główną  bez opłat bez opłat bez opłat 

6. Miesięczna opłata za kartę dodatkową bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Opłata za duplikat karty 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

8. Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 

9. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na 
rachunku (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w 
funkcjonalność sprawdzania salda) 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

10. Pakiet Bezpieczna Karta – opłata miesięczna za każdą kartę 
objęta ubezpieczeniem  

bez opłat bez opłat bez opłat 

11. Opłata za zdefiniowanie i zmianę numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat 

12. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu  
transakcyjnego 

bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

14. Prowizja od transakcji bezgotówkowych* bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

15. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

16. Opłata za cashback (wypłatę gotówki w kasie placówki 
handlowo-usługowej) w Polsce 

(obowiązuje od 08.04.2014 r.) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

17. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet, 
Cash4You, eCard oraz bankomatach Banku Zachodniego 
WBK S.A. Prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonywanych w 
bankomatach, których lista dostępna jest na stronach 
internetowych  www.mbank.pl 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

18 Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w 
Polsce (poza wymienionymi w punkcie 17) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

19. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od 
pozostałych wypłat w Polsce 

9,50 zł 9,50 zł 9,50 zł 

20. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą* bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

21. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz od 
pozostałych wypłat za granicą* 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

22. Wystawienie pisemnego potwierdzenia zastrzeżenia karty 

(obowiązuje do dnia 07.04.2015 r.) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

23. Opłata za ekspresową wysyłkę Karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

*) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych kartami do rachunków walutowych Private Banking w EUR i USD  w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa, Bank pobiera dodatkowo prowizje za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.  

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami Visa Debit PB (z wyłączeniem kart walutowych), których walutą rozliczeniową jest PLN: 

Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN na terenie Europy, w wysokości 5% od wartości transakcji. W 

przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN poza Europą, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości 
transakcji. (obowiązuje do dnia 05.05.2015 r.) 

*) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych kartami do rachunków walutowych Private Banking w EUR i  USD  w walucie innej niż waluta 

rozliczeniowa, Bank pobiera dodatkowo prowizje za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.  

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami Visa Debit PB (z wyłączeniem kart walutowych), których walutą rozliczeniową jest PLN: 

Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN na terenie Europy, w wysokości 5,9% od wartości transakcji. W 
przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN poza Europą, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości 

transakcji. (obowiązuje od dnia 06.05.2015 r.) 
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KARTY KREDYTOWE W RAMACH USŁUG PRIVATE BANKING – cz. 1 

Lp. Rodzaj opłaty lub 
prowizji 

Visa Credit  Visa Gold  Visa Platinum  World Elite TM MasterCard3) 

1. Opłata za wydanie karty 
głównej 

bez opłat 
900,00 zł 

2. Opłata za wydanie karty 
dodatkowej 

bez opłat 

3. Opłata roczna pobierana 
po zakończeniu każdego 
roku używania karty 
głównej  

70,00 zł 200,00 zł 450,00 zł 900,00 zł 

  

 

 

Opłata nie będzie 
pobrana jeżeli roczna 
wartość lub ilość 
transakcji 
bezgotówkowych  
(włączając  przelewy ze  
wszystkich kart 
wydanych do rachunku 
danej karty kredytowej)  
za ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum: 

 

 

 

12 000 zł 

lub 

120 transakcji 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

12 000 zł  

lub  

240 transakcji 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

 

 

 

18 000 zł 

lub 
120 transakcji 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

18 000 zł  

lub  

240  transakcji 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

 

 

 

36 000 zł 

lub 
120 transakcji 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

36 000 zł  

lub  

240  transakcji 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

W przypadku posiadania jedynie 
karty głównej: opłata nie będzie 
pobrana jeżeli roczna wartość 
transakcji bezgotówkowych za 
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 
90 000 zł, opłata zostanie pobrana 
w 50%, jeżeli roczna wartość 
transakcji bezgotówkowych za 
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum  
60 000 zł 

W przypadku posiadania karty 
głównej oraz co najmniej jednej 
karty dodatkowej: opłata nie będzie 
pobrana jeżeli roczna wartość 
transakcji bezgotówkowych 
dokonanych wszystkimi kartami 

wydanymi do rachunku danej karty 
kredytowej za ostatnie 12 m-cy 
wyniesie minimum 120 000 zł, 
opłata zostanie pobrana w 50%, 
jeżeli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych dokonanych 
wszystkimi kartami wydanymi do 
rachunku danej karty kredytowej za 
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum  
90 000 zł 

 

4. Opłata roczna pobierana 
po zakończeniu każdego 
roku używania karty 
dodatkowej  

                                                                 bez opłat 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych2) 

                                                                                                     bez prowizji 

6. Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

4% 

min. 10,00 zł 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

bez prowizji 

 Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
bankomatach krajowych 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

5 % 

min 10,00 zł 

5% 

min 10,00 zł 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

bez prowizji 

7. Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki  
w bankomatach 
zagranicznych2) 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

4% 

min. 10,00 zł 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 bez prowizji 

 Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki  
w bankomatach 
zagranicznych2) 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

5% 

min 10,00 zł 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

5% 

min 10,00 zł 

 bez prowizji 
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8. Opłata za sprawdzenie 
w bankomacie 
dostępnego limitu 
kredytowego (usługa 
dostępna w 
bankomatach 
wyposażonych w 
funkcjonalność 
sprawdzania salda) 

 

1,50 zł 

9. Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
oddziałach Banków 
krajowych 

(usługa dostępna w 
oddziałach Banków 
umożliwiających 

wypłatę gotówki w 
kasie) 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

bez prowizji 

 Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
oddziałach Banków 
krajowych 

(usługa dostępna w 
oddziałach Banków 
umożliwiających 
wypłatę gotówki w 
kasie) 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

 

 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

 

 

 

5 % 

min 10,00 zł 

 

 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

bez prowizji 

10. Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
oddziałach banków 
zagranicznych2) 

(usługa dostępna w 
oddziałach Banków 
umożliwiających 
wypłatę gotówki w 
kasie) 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 

 

 

 

4% 

min. 10,00 zł 

 
bez prowizji 

 

 Prowizja od transakcji 
wypłat gotówki w 
oddziałach banków 
zagranicznych2) 

(usługa dostępna w 
oddziałach Banków 
umożliwiających 
wypłatę gotówki w 
kasie) 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

 

 

5% 

min 10,00 zł 

 

 

5% 

min 10,00 zł 

 
bez prowizji 

 

11. Opłata za przelew z 
rachunku karty 
kredytowej 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

 

4%  min. 5,00 zł 
 

 Opłata za przelew z 
rachunku karty 
kredytowej 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

5% min. 4,00 zł 

 

12. Opłata za przelew do 
ZUS, US bądź innego 
organu podatkowego 

(obowiązuje do 
01.06.2015 r.) 

bez opłat 
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 Opłata za przelew do 
ZUS, US bądź innego 
organu podatkowego 

(obowiązuje od 
02.06.2015 r.) 

2,5% min. 4,00 zł 

13. Opłata za przelew z 
rachunku karty 
kredytowej w ramach 
płatności z 
wykorzystaniem usługi 
MultiTransfer 

bez opłat 

14. Awaryjna wypłata 
gotówki1) 

Równowartość 175 USD 

15. Ubezpieczenie Pakiet 
Bezpieczeństwa 
(ubezpieczenie 
opcjonalne, niedostępne 
dla wniosków o kartę 
kredytową złożonych od 
3.10.2013 r.) 

6,90 zł 

16. Gwarancja Spłaty 
Kredytu (ubezpieczenie 
opcjonalne, niedostępne 
w sprzedaży od 
06.12.2010 r.) 

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia n/d 

17. Ubezpieczenie Spłaty 
Karty (ubezpieczenie 
opcjonalne) 

0,35% miesięcznie od salda zadłużenia 

18. Pakiet Bezpieczne 
Opłaty (niedostępne dla 
wniosków o kartę 
kredytową złożonych od 
3.10.2013 r.) 

                                 n/d bez opłat 

19. Pakiet Travel World 
Elite 

                                 n/d bez opłat 

20. Home Assistance 
(niedostępne dla 
wniosków o kartę 
kredytową złożonych od 
3.10.2013 r.) 

                                n/d 5,00 zł 

21. Priority Pass - opłata za 
wejście do saloników 
VIP Lounge 
(jednorazowo za każda 
osobę) 

                                n/d 
Posiadacz karty Priority Pass-bez 
opłat, osoba towarzysząca -100 zł 

22. 
Opłata za przekroczenie 
limitu karty 

 

45 zł 

 

23. 

Opłata za 
powiadomienie mailowe 
i/lub komunikat w 
serwisie transakcyjnym 
dotyczące zadłużenia 
przeterminowanego  

8,00 zł 

24. 
Opłata za ekspresową 
wysyłkę Karty 

25,00 zł n/d 

25. 
Opłata za wydanie karty 
zastępczej1) 

250 USD 

26. Opłata za duplikat karty bez opłat 

27. Opłata za zmianę PIN bez opłat 

28. 
Opłata za zmianę daty 
końca cyklu 
rozliczeniowego  

bez opłat 

29. 
Opłata za wyciąg 
papierowy 

7,50 zł 
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30. 
Opłata za wyciąg 
elektroniczny 

bez opłat 

31.  

 

 

Opłata za podwyższenie 
limitu karty 

(obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

1% od kwoty podwyższenia 

1)- kwota USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez Bank w dniu obciążenia Banku tą opłatą,  
2)- W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami (z wyłączeniem kart walutowych), których walutą rozliczeniową jest EUR: Bank 

pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN na terenie Europy, w wysokości 2% od wartości transakcji. W 

przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN poza Europą, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości 

transakcji. 
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami (z wyłączeniem kart walutowych), których walutą rozliczeniową jest PLN: Bank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN na terenie Europy, w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku 

transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN poza Europą, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. 

(zapis do dnia 31.07.2014 r.) 
 
2)- W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami kredytowymi MasterCard, których walutą rozliczeniową jest EUR: Bank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie EUR, w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w 

walucie innej niż PLN i EUR, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.  
  

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami kredytowymi Visa , których walutą rozliczeniową jest PLN: Bank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN na terenie Europy, w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji 

dokonywanych w walucie innej niż PLN poza Europą, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji. (zapis od 

01.08.2014 r.) 

 
3) Do dnia 03.03.2014 r. karta wydawana jako MasterCard World Signia 

 

KARTY KREDYTOWE W RAMACH USŁUG PRIVATE BANKING – cz. 2 

 

 
 

      Lp. Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard Miles & More 
MasterCard Miles & More 

Premium 

       
      1. 

Opłata za wydanie karty głównej  
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

10,00 zł 10,00 zł/50,00 zł3 

 Opłata za wydanie karty głównej i nowej w 
miejsce zastrzeżonej (obowiązuje od 
02.06.2015r.) 

 
50,00 zł 

 
100,00 zł 

 
      2. 

Opłata za wydanie karty  
dodatkowej 

0,00 zł 0,00 zł 

 
 

3. 

Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 

karty głównej 

200,00 zł 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych 

do rachunku danej karty kredytowej) za 

ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł lub 120 transakcji 

600,00 zł4 

 Warunki zwrotu/niepobierania opłaty 
(obowiązują do 30.06.2015r.) 
 

 

 Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty głównej 

200,00 zł 
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna 

wartość lub ilość transakcji (włączając 

przelewy ze wszystkich kart wydanych 

do rachunku danej karty kredytowej) za 

ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 

18 000 zł lub 240 transakcji 

600,00 zł4 

 
Warunki zwrotu/niepobierania opłaty 
(obowiązują od 01.07.2015r.) 

 

4. Opłata roczna pobierana po 
zakończeniu każdego roku użytkowania 
karty dodatkowej 

0,00 zł 

5. Opłata za duplikat karty 0,00 zł 

6. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1 

0,00 zł 

 
7. 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowych (obowiązuje 
do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 
 

 Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach krajowych (obowiązuje 
od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 
 

 
 

8. 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków krajowych (usługa 

dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 
 

 Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków krajowych (usługa 

dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 
 

5%, min. 10,00 zł 



 7/7 

 
9. 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 

(obowiązuje do 01.06.2015r.) 
4%, min. 10,00 zł 

 Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w bankomatach zagranicznych1 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 
5%, min. 10,00 zł 

 
 

10. 

Prowizja od transakcji wypłat gotówki 
w oddziałach banków zagranicznych1 
(usługa dostępna w oddziałach banków 
umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 10,00 zł 

 Prowizja od transakcji wypłat gotówki 

w oddziałach banków zagranicznych1 
(usługa dostępna w oddziałach banków 
umożliwiających wypłatę gotówki w kasie) 

(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 10,00 zł 

 
 

11. 

Opłata za sprawdzenie w bankomacie 
dostępnego limitu kredytowego (usługa 
dostępna w bankomatach 
wyposażonych w funkcjonalność 
sprawdzania salda) 

5,00 zł 

 
12. 

Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

4%, min. 5,00 zł 

 Opłata za przelew z rachunku karty 
kredytowej 
(obowiązuje od 02.06.2015r.) 

5%, min. 4,00 zł 

13. Opłata za przelew z rachunku karty w 
ramach płatności z wykorzystaniem 
usługi MultiTransfer 

0,00 zł 

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź 

innego organu podatkowego 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

0,00 zł 

 Opłata za przelew do ZUS, US bądź 
innego organu podatkowego 
(obowiązuje do 01.06.2015r.) 

2,5%, min. 4,00 zł 

15. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu 0,35 % miesięcznie od salda zadłużenia 

16. Pakiet Travel World (niedostępne dla 
wniosków o kartę kredytową złożonych 
od 3.10.2013 r.) 

0,00 zł 

17. Opłata za ekspresową wysyłkę karty  25,00 zł 

18. Opłata za zmianę PIN 0,00 zł 

19. Opłata za podwyższenie limitu karty  
(obowiązuje od 02.06.2015) 

1% kwoty podwyższenia 

20. Opłata za przekroczenie limitu karty 45,00 zł 

21. Opłata za powiadomienia mailowe i/lub 
komunikaty w serwisie transakcyjnym 
dotyczące zadłużenia 
przeterminowanego 

8,00 zł 

22. Opłata zamianę daty końca cyklu 
rozliczeniowego 

0,00 zł 

23. Opłata za wyciąg elektroniczny 0,00 zł 

24. Opłata za wyciąg papierowy 7,50 zł 

25. Awaryjna wypłata gotówki2 Równowartość 175 USD 

26. Opłata za wydanie karty zastępczej2 250 D 
1) -W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa 

lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji. 
2) – Kwota USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dewiz stosowanego przez mBank w dniu obciążenia Banku tą opłatą 
3) – Opłata 10,00 zł dotyczy kart wydanych do 3.06.2013 r., opłata 50,00 zł dotyczy kart wydanych od 4.06.2016 r. 
4) – Dla kart wydanych do 03,03.2013 r. opłata nie będzie pobierana, jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostanie 12 miesięcy wyniesie minimum 

60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji bezgotówkowych za ostanie 12 miesięcy wyniesie minimum 120 transakcji. 
Dla kart wydanych od 04.06.2013 r., w przypadku posiadania jedynie karty głównej:  

a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł 

b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 40 000,00 zł. 

W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej jednej karty dodatkowej: 

a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej za 
ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000,00 zł, 

b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty 

kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł 

 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,   

o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 168.840.228 złotych. 

mBank S.A. Biuro Bankowości Prywatnej, ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, tel. +48 22 829 02 65, fax+48 22 829 02 81, privatebanking@mBank.pl 


