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Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter 
wyłącznie informacyjny. Opłata za kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł pod 
warunkiem zrealizowania 5 transakcji na dowolną kwotę miesięcznie. W przypadku 
niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową do konta wynosi 4 zł. 
Bezpłatne wypłaty w PLN z bankomatów sieci Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A.  
w Polsce w przypadku eKonta z taryfą standard. Brak opłat za krajowe przelewy 
zewnętrzne przez internet w PLN. 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. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) dostępnych na 
www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta.  
Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora. Promocja „Zyskuj z eKontem – 
II edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 01.06.2016 do 
01.08.2016 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus wraz z debetową kartą 
płatniczą do rachunku i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi 
oraz płatności telefonem przez NFC bądź BLIK. Aby otrzymać maksymalny zwrot 50 zł 
miesięcznie, należy dokonać i rozliczyć w danym miesiącu kalendarzowym transakcje 
kartą płatniczą na łączną kwotę w wysokości min. 250 zł, nie anulować transakcji,  
do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została 
wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w 
wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym wpływ na 
rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji oraz 
zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji 
mobilnej. Łączna wartość premii za płatności kartą i płatności BLIK w okresie 5 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 250 zł. Uczestnik Promocji może 
dodatkowo otrzymać jednorazową premię w wysokości 10 zł za pierwszą aktywację 
dostępu do eKonta z taryfą standard lub eKonta z taryfą plus za pomocą aplikacji 
mobilnej dokonaną w ciągu 24h od założenia konta. Dodatkowo Uczestnik Promocji, 
który spełni wszystkie warunki, o których mowa w § 5 I i II Regulaminu Promocji  
w każdym z miesięcy kalendarzowych w okresie trwania Promocji, otrzyma dodatkowy 
bonus w wysokości 240 zł. Łączna wartość premii za pobranie i aktywację dostępu  
do rachunku za pomocą aplikacji mobilnej, premii za płatności kartą i przelew 
wynagrodzenia oraz premii dodatkowej w ramach Promocji wynosi 500 zł. Szczegółowe 
warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie 
Promocji „Zyskuj z eKontem – II edycja” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie 
www.mBank.pl/zyskuj/ oraz w placówkach mBanku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


