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Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych dla 
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku 
 

Zmiany dotyczą: 

 

Rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych  
w złotych polskich: 

 

- usuwa się zapisy i przypisy dotyczące rachunków: eKonto mobilne, eKonto mobilne plus 

(obowiązujące dla rachunków eKonto mobilne i eKonto mobilne plus, dostępne w ofercie od 
01.04.2015 r.) oraz rachunków mKonto Multi. 

 

- wprowadza się zapisy i przypisy związane z wprowadzeniem do oferty banku rachunku eKonto z 

taryfą standard oraz eKonto z taryfą plus (wraz ze zmianami przypisów funkcjonujących dla 

rachunków: eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto dla młodych, mKonto Aquarius, mKonto 
Aquarius Intensive): 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 

standard plus 

Internet, AST1 

 

Konsultant mLinii/Ekspert 

online 
Placówka mBanku 

1. Otwarcie  0,00 zł 

2. Prowadzenie (opłata 
miesięczna)2 

0,00 zł/5,00zł 

3. Likwidacja rachunku 0,00 zł 

4. Przelewy w złotych polskich 

a) dokonanie przelewu 
wewnętrznego3  

0,00 zł 2,00 zł 5,00 zł/ 0,00 zł5 

b) dokonanie przelewu 
zewnętrznego4  

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł/ 0,00 zł5 

c) ustanowienie, zmiana 
i usunięcie przelewu do Odbiorcy 
zdefiniowanego 

0,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 

d) dokonanie przelewu 
ekspresowego  

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e) dokonanie przelewu do ZUS 0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

f) dokonanie przelewu do Urzędu 
Skarbowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

g) dokonanie przelewu do innego 
organu podatkowego  

0,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

h) dokonanie przelewu SORBNET  35,00 zł 37,00 zł 39,00 zł 

5. Przelewy w walucie obcej 

a) dokonanie przelewu SWIFT 0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

b) dokonanie przelewu SEPA 5,00 zł 

c) dokonanie przelewu walutowego 0,35% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł 

d) przyjęcie przelewu SEPA 0,00 zł 

e) przyjęcie przelewu 
walutowego/przelewu SWIFT  

0,00 zł 

f) zwrot za granicę niepodjętej kwoty 
przelewu SWIFT 

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 zł, max. 50,00 zł 

g) zwrot przez Klienta kosztów 
pobranych przez inny bank z tytułu 
podania błędnych danych 

Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank  
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h) zryczałtowana opłata 
telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 

5,00 zł 

6. Polecenie zapłaty 

a) utworzenie polecenia zapłaty 0,00 zł 

b) aktualizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

c) przelew w ramach polecenia zapłaty 0,00 zł 

d) odwołanie upoważnienia do 
polecenia zapłaty 

0,00 zł 

e) miesięczna opłata za korzystanie 
z polecenia zapłaty 2,00 zł/ 0,00 zł5 

f) odwołanie pojedynczego polecenia 
zapłaty 

0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

7. Wyciągi 

a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego 
wyciągu miesięcznego w formie 
elektronicznej 

0,00 zł 

b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego 
wyciągu miesięcznego w formie 
papierowej  

5,00 zł 

c) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez Klienta 
pisemnego potwierdzenia przelewu  

0,00 zł 

d) samodzielne sporządzenie 
i wysłanie przez Klienta potwierdzenia 
wykonania przelewu na wskazany 
adres mailowy 

0,00 zł 

e) samodzielne sporządzenie 
i wydrukowanie przez Klienta 
pisemnej historii wykonywanych 
operacji na rachunku 

0,00 zł 

8. Zlecenia stałe 

a) zdefiniowanie zlecenia stałego  0,00 zł 

b) aktualizacja zlecenia stałego  0,00 zł 

c) odwołanie zlecenia stałego  0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego 0,00 zł 

9. Inne czynności 

a) zmiana rachunku z opłatą wyższą 
za prowadzenie na rachunek z opłatą 
niższą 

0,00 zł/50,00 zł12 0,00 zł 50,00 zł 

b) miesięczna opłata za 
„Ubezpieczenie NNW Ochrona24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)6 
Ochrona24h STANDARD 
Ochrona24h KOMFORT 
Ochrona24h PREMIUM 

 
 

3,99 zł 
11,99 zł 
27,99 zł 

c) ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” 
(ubezpieczenie dobrowolne, 
oferowane dla 
posiadaczy/współposiadaczy 
rachunku) – opłata miesięczna13, 14 
Wariant Indywidualny I 
Wariant Indywidualny II 
Wariant Indywidualny III 
Wariant Rodzinny I 
Wariant Rodzinny II 
Wariant Rodzinny III 

 
 
 

13,90 zł 
25,90 zł 
31,90 zł 
21,90 zł 
35,90 zł 
43,90 zł 

d) miesięczna opłata za „Medical 
Assistance: Opieka24h” 
(ubezpieczenie dobrowolne)6 
OPIEKA24h STANDARD 
OPIEKA24h KOMFORT 
OPIEKA24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

e) miesięczna opłata za „Car 
Assistance: Auto24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne)7 
Auto 24h STANDARD 
Auto 24h KOMFORT 
Auto 24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 
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f) miesięczna opłata za „Home 
Assistance: Dom24h” (ubezpieczenie 
dobrowolne)7 

Dom24h STANDARD 
Dom24h KOMFORT 
Dom24h PREMIUM 

 
 

7,00 zł 
14,00 zł 
21,00 zł 

g) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Pakiet Medyczny13„Opieka Medyczna 
24h” pakiet indywidualny 
(ubezpieczenie dobrowolne)Wariant 
KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

h) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
Pakiet Medyczny13„Opieka Medyczna 
24h” pakiet rodzinny (ubezpieczenie 
dobrowolne) 

Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

309,00 zł 
464,00zł 

i) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„mZdrowie” 

 forma indywidualna (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

 
 

123,00 zł 
185,00 zł 

j) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„mZdrowie”  
forma rodzinna (ubezpieczenie 
dobrowolne) 
Wariant KOMFORTOWY 
Wariant MAKSYMALNY 

309,00 zł 
464,00zł 

k) miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Mieszkanie 24h” / ”Moje mieszkanie ” 
(ubezpieczenie dobrowolne) 
MINIMUM 
MEDIUM 
MAKSIMUM 

 
 

19,90 zł 
24,90 zł 
34,90 zł 

miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„Home Assistance”  

(ubezpieczenie opcjonalne do 
ubezpieczenia) 

5,00 zł 

l) Miesięczna opłata za ubezpieczenie 
„mWaleczni” (ubezpieczenie 
dobrowolne)  

STANDARD: 

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 9,99 zł do 14,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 9,99 zł do 19,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 40 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 19,99 zł do 29,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 29,99 zł do 64,99 zł11 
 

- dla Klientów, którzy ukończyli 60 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 44,99 zł do 94,99 zł11 

KOMFORT:  

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat 

i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 14,99 zł do 19,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 14,99 zł do 24,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 40 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 24,99 zł do 49,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 49,99 zł do 119,99 zł11 
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- dla Klientów, którzy ukończyli 60 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 74,99 zł do 174,99 zł11 

PREMIUM:  

- dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat 

od 19,99 zł do 24,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 30 lat 

i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat 

od 24,99 zł do 34,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 40 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat 

od 39,99 zł do 89,99 zł11 
 

- dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat 

od 94,99 zł do 229,99 zł11 

- dla Klientów, którzy ukończyli 60 lat 
i w dniu przystąpienia do 
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat 

od 139,99 zł do 339,99 zł11 

m) miesięczna składka za Terminowe 
ubezpieczenie na Życie 24h” – AXA 
Życie TU S.A. (ubezpieczenie 
dobrowolne) 

Suma  
Wiek 

50 000 
zł 

100 000 
zł 

150 000 
zł 

200 000 
zł 

250 000 
zł 

300 000 zł 

18 – 20 
lat 

20,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 

21 – 25 
lat 

20,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 

26 – 30 
lat 

20,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 75,00 zł 

31 – 35 
lat 

25,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 95,00 zł 

36 – 40 
lat 

30,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 90,00 zł 110,00 zł 130,00 zł 

41 – 45 
lat 

40,00 zł 65,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 160,00 zł 195,00 zł 

46 – 50 
lat 

55,00 zł 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 

51 – 55 
lat 

75,00 zł 145,00 zł 220,00 zł 290,00 zł 360,00 zł 430,00 zł 

56 – 60 
lat 

100,00 zł 190,00 zł 228,00 zł 380,00 zł 465,00 zł 560,00 zł 

n) miesięczna opłata za usługę 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów”8 

5,00 zł n/d 

o) miesięczna opłata za korzystanie 
z usługi invoobill 

0,00 zł 

p) wpłata gotówkowa do 10 000 zł15 

n/d 

9,00 zł/ 0,00 
zł5 

r) wpłata gotówkowa powyżej 10 000 zł15 9,00 zł/ 0,00 
zł5 

s) wypłata gotówkowa nieawizowana do 20 000 zł 
9,00 zł/ 0,00 

zł5 

t) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 20 000 zł9 
9,00 zł/ 0,00 

zł5 

u) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 20 000 zł do 50 000 zł 
9,00 zł/ 0,00 

zł5 

v) wypłata gotówkowa awizowana gotówkowa powyżej 50 000 zł 0,00 zł 

w) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej  
w wyznaczonym dniu 

0,50% od kwoty 
niezrealizo-wanej 

transakcji, nie 

mniej niż 30,00 zł 
1 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii. 
2 Opłata za rachunek eKonto z taryfą plus wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto z taryfą plus 

i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata 
zostanie naliczona), w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, zostanie pobrana opłata 5,00 zł. 

Opłata za rachunki: eKonto z taryfą standard, eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto dla młodych wynosi 
0,00 zł. 
Opłata za rachunek mKonto Aquarius wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek mKonto i/lub eMax 
wynosi min. 5 000 zł lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min. 100 000 zł lub suma obrotów na 
eMakler wynosi min. 100 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie 
naliczona). 

Opłata za rachunek mKonto Aquarius Intensive wynosi 0,00 zł jeśli suma wpływów na rachunek mKonto i/lub 
eMax wynosi min. 10 000 zł lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min. 200 000 zł lub suma obrotów na 
eMakler wynosi min. 200 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie 
naliczona). 
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W przypadku posiadania Usługi Pakiet Rodzinny warunek zwolnienia z opłaty za rachunek mKonto Aquarius oraz 
mKonto Aquarius Intensive weryfikowany jest na podstawie sumy wpływów, sumy wielkości aktywów lub 
sumy obrotów wszystkich pełnoletnich Użytkowników Pakietu. 

3 Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. 
4 Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mBank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew 

realizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil 
facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-h, w punkcie 3. Opłaty nie pobiera się w 
przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 

5 Brak opłaty dotyczy eKonta z taryfą plus.  
6 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW 

Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: 
STANDARD: 2,99 PLN, KOMFORT: 9,99 PLN, PREMIUM: 23,99 PLN. 

7 W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW 
Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie Assistance będzie wynosić odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 6,00 
PLN, KOMFORT: 12,00 PLN, PREMIUM: 17,00 PLN. 

8 Opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” nie dotyczy rachunku eKonto z darmowymi 
bankomatami, rachunku eKonto dla młodych oraz rachunku eKonto z taryfą plus. 

9 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku 
możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną.  

10 Obowiązuje dla rachunków otwartych od 26.09.2013 r. Oferta dostępna dla Klientów, którzy w dniu otwarcia 
nie ukończyli 26. roku życia. W miesiącu następującym po ukończeniu przez Klienta 26. roku życia następuje 
automatyczne przekształcenie eKonta dla młodych w eKonto z darmowymi bankomatami. (obowiązuje do 
04.05.2016) 

11 Kalkulacja opłaty w danym przedziale kwotowym uzależniona jest od udzielonych odpowiedzi w ramach ankiety 
medycznej dostępnej na wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia „mWaleczni”. 

12 Opłata dotyczy eKonta z taryfą plus. 
13 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
14 Opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz.  6:00 z rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej Umowy 
Ubezpieczenia. 

15 Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie 
posiadają wpłatomatu. 

 

 
Debetowe karty płatnicze 

 

1. Visa payWave/ MasterCard PayPass™/ Visa Tymczasowa: 

- wprowadza się  zapisy dla kart wydawanych do rachunku eKonto z taryfą plus oraz rachunku 
eKonto z taryfą standard 

 
- wprowadzane zapisy: 

a) do eKonta z taryfą standard  i eKonta z taryfą plus 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto z taryfą 
standard 

eKonto z taryfą 
plus 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty do pierwszego / drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

4,00 zł 4,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość lub liczba, rozliczonych transakcji 
bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5: 

5 transakcji 5 transakcji 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie duplikatu7 15,00 zł 

5. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1, 6 

0,00 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 

0,00 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 

  

a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł  0,00 zł 
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b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

0,00 zł n/d 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 

  

a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 

3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł 0,00 zł 

b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

0,00 zł n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1, 6 

3%, min. 9,00 zł 0,00 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą1, 6 10,00 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w 
bankomatach3 

5,00 zł 

13. Miesięczna opłata za „Pakiet 
Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie 
dobrowolne) 

3,00 zł 

14. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

15. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu autoryzacyjnego 

0,00 zł 

16. Opłata za aktywację karty poprzez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa/MasterCard cash back) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 

rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w 
których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez 
każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do 
rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą 
debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego 
dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą 
w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność 
internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy 
realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a 
nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
6 Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
7 Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa. 
 

b) do  eKonta dla młodych5, eKonta z darmowymi bankomatami, mKonta Aquarius i mKonta 

Aquarius Intensive 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

 eKonto dla 
młodych5 

 
 eKonto 

z darmowymi 
bankomatami 

 

 mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

1. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty Visa payWave /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł /10,00 zł 0,00 zł 

2. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty MasterCard PayPass /do drugiego i 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 
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kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty Visa Tymczasowa /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

4. Opłata za wydanie lub odnowienie 
karty do pierwszego / drugiego i 
kolejnych rachunków typu eKonto 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 0,00 zł 

5. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa payWave 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł  7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 
bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.100 zł  min.200 zł min.200 zł n/d 

6. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową MasterCard PayPass 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł  7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.100 zł  min.200 zł min.200 zł n/d 

7. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa Tymczasowa 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

4,00 zł  7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 
kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.100 zł  min.200 zł min.200 zł n/d 

8. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

4,00 zł  7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość rozliczonych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub 

kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie6: 

min.100 zł  min.200 zł min.200 zł n/d 

9. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

10. Opłata za wydanie duplikatu8 15,00 zł 0,00 zł 

11. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1, 7 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash 
oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na 
terenie Polski2 (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 

WBK S.A. na terenie Polski2 (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

14. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  
c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 
zł, max. 9,00 zł 

0,00 zł 
 

0,00 zł 0,00 zł 

15. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet w walucie 
innej niż PLN na terenie Polski: 

3%, min. 5,00 
zł, max. 9,00 

zł/0,00 zł5 

0,00zł 

0,00 zł 
 

 
0,00 zł 

 
n/d 
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a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

16. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
b) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
c) dla Klientów posiadających rachunek 
eKonto dla młodych otwarty od 
26.09.2013 r.  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 
3%, min. 5,00 
zł, max. 9,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł n/d 

17. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 
zł, max. 9,00 zł 

/ 0,00 zł5 

0,00 zł 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
n/d 

18. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach spoza Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
3%, min. 5,00 zł, max. 9,00 zł / 

0,00 zł5 
0,00 zł 

19. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1, 7 

3%, min. 9,00 zł 0,00 zł 

20. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków krajowych 

9,50 zł 0,00 zł 

21. Prowizja od wypłat gotówki w 
oddziałach banków za granicą1, 7 10,00 zł 

22. Prowizja za sprawdzenie salda w 
bankomatach3 

5,00 zł 

23. Miesięczna opłata za „Pakiet 
Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie 
dobrowolne) 

3,00 zł 

24. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

25. Opłata za ustalenie lub zmianę 
indywidualnego limitu autoryzacyjnego 

0,00 zł 

26. Opłata za aktywację karty poprzez 
Konsultanta mLinii/Eksperta online 0,00 zł 

27. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

28. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (MasterCard cash back) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

29. Opłata za wypłatę gotówki w kasie 
sklepu (Visa/MasterCard cash back) 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na 
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PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym 
miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO 
(zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 
bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
8 Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa.  
 

 

Kredyt Odnawialny - wprowadza się zapisy związane z w prowadzeniem do oferty banku 
rachunku eKonto z taryfą standard i  eKonto z taryfą plus: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą 
plus 

 

Karty Debetowe - wprowadza się zapisy dotyczące opłat i prowizji dla kart wydawanych 

do rachunku eKonto z taryfą standard i  eKonto z taryfą plus: 

 

4. MasterCard Gold PayPassTM : 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą 
plus 

 

7. eKARTA: 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą plus  
 

 

 

9. MasterCard® Debit Naklejka 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto z taryfą standard/ eKonto 
z taryfą plus 

 

 

Karty kredytowe: 

 

Karty kredytowe Visa, wprowadza się zmiany zapisów: 

 

Obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa  
Miles & More 

Visa Miles & More 
Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej 

50,00 zł 100,00 zł 

 
Wprowadzone zapisy i przypisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Visa  
Miles & More 

Visa Miles & More 
Premium 
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1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej 

50,00 zł10/100,00 zł11 100,00 zł10/300,00 zł11 

10 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r. 
11 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r. 

 

2.Karty kredytowe MasterCard, wprowadza się zmiany zapisów: 

Obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Miles & More 

MasterCard Miles & More 
Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej 

50,00 zł 100,00 zł 

 

Wprowadzone zapisy i przypisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard 
Miles & More 

MasterCard Miles & More 
Premium 

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 
zastrzeżonej 

50,00 zł15/100,00 zł16 100,00 zł15/300,00 zł16 

15 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r. 
16 Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r. 
 

 

Kredyt Odnawialny - wprowadza się zmiany zapisów: 

 

Obecne zapisy: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto / eKonto z 
darmowymi bankomatami  

eKonto dla młodych / eKonto 
mobilne / eKonto mobilne 

plus / mKonto Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

7. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu 
Odnawialnego (ubezpieczenie opcjonalne) 

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł) 

 
 

Wprowadzone zapisy: 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

eKonto /eKonto z taryfą 
standard/ eKonto z taryfą 
plus/ eKonto z darmowymi 
bankomatami  eKonto dla 

młodych / eKonto mobilne / 
eKonto mobilne plus / 

mKonto Multi 

mKonto 
Aquarius 

mKonto 
Aquarius 
Intensive 

7. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia 
w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia 
Spłaty Kredytu Odnawialnego dla 
Kredytobiorców BRE Banku SA 
(ubezpieczenie opcjonalne) 

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł) 

 

Kredyt samochodowy i kredyt samochodowy online - wprowadza się zmiany zapisów: 

 

Obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy 
Kredyt samochodowy 

online 

9. Ubezpieczenie spłaty kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego 
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a) Pakiet Standard 
0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu3 

b) Pakiet Komfort 
0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu3 

c) Pakiet Prestiż1 
0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu3 

10. Ubezpieczenie spłaty kredytu2 – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego 

a) Pakiet Standard 4,30% miesięcznie od raty kredytu 

b) Pakiet Komfort 6,50% miesięcznie od raty kredytu 

11. Ubezpieczenie spłaty kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego 

Dla kredytów spłacanych  w jednej racie  rocznej 
1,30% * łączna kwota 

kredytu3 
n/d 

Dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych 
1,90% * łączna kwota 

kredytu3 
n/d 

12.Ubezpieczenie spłaty kredytu – dotyczy zmiany  sposoby spłaty raty kredytu 

Dla kredytów spłacanych  w jednej racie rocznej 
4,30% miesięcznie od raty 

kredytu 
n/d 

13. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu w zakresie 
śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania – dotyczy przystąpienia do 
ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych 
za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)2, 5 

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę 

składki za niniejsze ubezpieczenie) 

14. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu 
samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w 
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania – dotyczy przystąpienia do 
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych (nie 

dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem 
Fiolet – PDK SA)2, 5 

2,50% od miesięcznej raty kredytu 

1 Produkt dostępny w ofercie do czasu zakomunikowania wycofania na stronach internetowych mBanku. 
2 Produkt dostępny będzie w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych 
mBanku. 
3 Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu 
ubezpieczenia. 
5 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku. 
 

Wprowadzone zapisy: 

 

Rodzaj czynności  

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy 
Kredyt samochodowy 

online 

9. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 
0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu2 

b) Pakiet Komfort 
0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu2 

c) Pakiet Prestiż1 
0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota 

kredytu2 

10. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego 

a) Pakiet Standard 4,30% miesięcznie od raty kredytu 

b) Pakiet Komfort 6,50% miesięcznie od raty kredytu 

11. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego z Ratą Balonową dla Kredytobiorców mBanku SA– dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w 
chwili składania wniosku kredytowego 

Dla kredytów spłacanych  w jednej racie  rocznej 
1,30% * łączna kwota 

kredytu2 
n/d 

Dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych 
1,90% * łączna kwota 

kredytu2 
n/d 

12. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego– dotyczy zmiany  sposoby spłaty raty kredytu 
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Dla kredytów spłacanych  w jednej racie rocznej 
4,30% miesięcznie od raty 

kredytu 
n/d 

13. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w 
ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty 
Kredytu Samochodowego w zakresie śmierci w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej 
całkowitej niezdolności do pracy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania – dotyczy przystąpienia do 
ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych 
za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)4 

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę 

składki za niniejsze ubezpieczenie) 

14. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w 
ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty 
Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny 
w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania – dotyczy przystąpienia do 
ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych (nie 
dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem 
Fiolet – PDK SA)4 

2,50% od miesięcznej raty kredytu 

1 Produkt dostępny w ofercie do czasu zakomunikowania wycofania na stronach internetowych mBanku. 
2 Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu 
ubezpieczenia. 
4 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku. 

 
Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna usunięcie przypisu do jednej z pozycji: 
 
- obecne zapisy 
 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz 
mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)12  

15zł 

12 Opłata dotyczy wniosków złożonych od 21.01.2016r.  

 
- wprowadzane zapisy 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz 
mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)12 (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

15zł 

23. Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz 
mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji 
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.) (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

15zł 

12 Opłata dotyczy wniosków złożonych od 21.01.2016r.  

 
 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży: 

 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich - wprowadza 
się zapisy dotyczące opłat i prowizji dla rachunków: 
 
- eKonto mobilne, eKonto mobilne plus (Obowiązujace dla rachunków eKonto mobilne i eKonto 
mobilne plus dostępnych w ofercie od 01.04.2015 r.), dla których wysokości opłat i prowizji są 

analogiczne jak dla bieżącej oferty rachunków eKonto mobilne, eKonto mobilne plus (Obowiązujace 
dla rachunków eKonto mobilne i eKonto mobilne plus dostępnych w ofercie do 31.03.2015 r.) wraz 

z usunięciem przypisu: 12Obowiązuje dla rachunków eKonto mobilne i eKonto mobilne plus 
dostępnych w ofercie do 31.03.2015 r. 

 

- eKonto dla którego opłaty i prowizje są analogiczne jak dla konta eKonto mobilne 
 

- mKonto Multi, dla którego opłaty i prowizje są analogiczne jak dla bieżącej oferty mKonto Multi z 
taryfa Active, 
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Debetowe karty płatnicze wycofane ze sprzedaży: 

 

- wprowadza się zapisy dotyczące opłat i prowizji dla rachunków eKonto mobilne, eKonto mobilne 

plus i eKonto: 

b) Visa PayWave/MasterCard PayPass™/Visa Tymczasowa 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto eKonto mobilne eKonto mobilne plus 

1. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty Visa 
payWave /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu 
eKonto  (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł /10,00 zł 

2. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty MasterCard 
PayPass /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu 
eKonto (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 
 

3. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty Visa 
Tymczasowa /do drugiego i 
kolejnych rachunków typu 
eKonto (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 
 

4. Opłata za wydanie lub 
odnowienie karty do 
pierwszego / drugiego i 
kolejnych rachunków typu 
eKonto (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł/10,00 zł 
 

5. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa 
payWave 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł7 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli 

miesięczna wartość rozliczonych 

transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą 

debetową i/lub kredytową z oferty 

dla Klientów indywidualnych) za 

ostatni miesiąc wyniesie6: 

min. 300 zł min.200 zł 
min.200 zł 

 

6. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową MasterCar
d PayPass 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł7 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli 

miesięczna wartość rozliczonych 

transakcji bezgotówkowych 
(transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą 

debetową i/lub kredytową z oferty 

dla Klientów indywidualnych) za 

ostatni miesiąc wyniesie6: 

min. 300 zł min.200 zł min.200 zł 

7. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową Visa 
Tymczasowa 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł7 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli 

miesięczna wartość rozliczonych 

transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą 

debetową i/lub kredytową z oferty 

dla Klientów indywidualnych) za 
ostatni miesiąc wyniesie6: 

min. 300 zł min.200 zł min.200 zł 

8. Miesięczna opłata za kartę 

główną/dodatkową 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł7 
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Opłata nie będzie pobrana jeżeli 

miesięczna wartość rozliczonych 
transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą 

debetową i/lub kredytową z oferty 

dla Klientów indywidualnych) za 

ostatni miesiąc wyniesie6: 

min. 300 zł min.200 zł min.200 zł 

9. Opłata za zastrzeżenie 
karty 

0,00 zł 

10. Opłata za wydanie 
duplikatu9 15,00 zł 

11. Prowizja od transakcji 
bezgotówkowych1, 8 

0,00 zł 

12. Prowizja od wypłaty 
gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A. 
na terenie Polski2 (obowiązuje 
do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

13. Prowizja od wypłaty 
gotówki w bankomatach 
mBanku, Sieci Euronet, 
Planet Cash oraz Banku 
Zachodniego WBK S.A. na 
terenie Polski2 (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

14. Prowizja od wypłat 
gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie innej niż 
PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów 
korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów 
niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”  

c) dla Klientów posiadających 
rachunek eKonto dla młodych 
otwarty od 26.09.2013 r.  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 

0,00 zł 

 
 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

 

15. Prowizja od wypłat 
gotówki w bankomatach Sieci 
Euronet w walucie innej niż 
PLN na terenie Polski: 
a) dla Klientów 
niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów 
korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

 
 
       3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

 
0,00 zł 

 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 
 
 

 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 

0,00zł 

16. Prowizja od wypłat 
gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów 
korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów 
niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
c) dla Klientów posiadających 
rachunek eKonto dla młodych 

otwarty od 26.09.2013 r.  
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

 
 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 

n/d 

 
 

0,00 zł 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 
0,00 zł 

 

17. Prowizja od wypłat 
gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów 
niekorzystających z usługi 

 
 
       3%, min. 5,00 zł, 
max. 9,00 zł 

 

 
 

0,00 zł 
 

n/d 

 
 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 
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„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
b) dla Klientów 
korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 
 

 
 

0,00zł 

18. Prowizja od wypłat 
gotówki w bankomatach 
spoza Sieci Euronet, Planet 
Cash oraz Banku Zachodniego 
WBK S.A. na terenie Polski2 

(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

 

0,00 zł 3%, min. 5,00 zł, max. 
9,00 zł 

19. Prowizja od wypłat 
gotówki w bankomatach za 
granicą1, 8  

3%, min. 9,00 zł 0,00 zł 3%, min. 9,00 zł 

20. Prowizja od wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
krajowych 

9,50 zł 

21. Prowizja od wypłat 
gotówki w oddziałach banków 
za granicą1, 8 

10,00 zł 

22. Prowizja za sprawdzenie 
salda w bankomatach3 

5,00 zł 

23. Miesięczna opłata za 
„Pakiet Bezpieczna Karta” 
(ubezpieczenie dobrowolne) 

3,00 zł 

24. Opłata za zmianę PIN4 2,00 zł 

25. Opłata za ustalenie lub 
zmianę indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

26. Opłata za aktywację karty 
poprzez Konsultanta 
mLinii/Eksperta online 

0,00 zł 

27. Opłata za wypłatę 
gotówki w kasie sklepu (Visa 
cash back) (obowiązuje do 
14.03.2016r.) 

0,00 zł 

28. Opłata za wypłatę 
gotówki w kasie sklepu 
(MasterCard cash back) 
(obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

29. Opłata za wypłatę 
gotówki w kasie sklepu 
(Visa/MasterCard cash back) 
(obowiązuje od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
1 Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 

wartości transakcji. (obowiązuje od 15.03.2016r.) 
2 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach 
internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.  
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
6 Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dokonanych transakcji jest 
dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem 
niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, 
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku)  – odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji 
bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na 
PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym 
miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO 
(zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji 
bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata 
pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 
7 Dla umów zawartych do 15.02.2015r. opłata nie będzie pobierana. 
Dla umów zawartych od 16.02.2015r obowiązuje opłata podana w tabeli powyżej.  
8 Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie 
rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości 
transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta 
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rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% 
wartości transakcji. (obowiązuje do 14.03.2016r.) 
9 Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa 
 
 

- wycofanie z oferty kart MasterCard PaySIM T-Mobile / MasterCard PaySIM Orange 

 
l) MasterCard PaySIM T-Mobile / MasterCard PaySIM Orange 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

izzyKONTO / eKonto / eKonto plus/  eKonto 
z darmowymi bankomatami / eKonto dla 

młodych/ eKonto mobilne / eKonto mobilne 
plus/   

mKonto Multi / mKonto Aquarius / mKonto 
Aquarius Intensive 

1. Opłata za wydanie karty MasterCard PaySIM T-
Mobile/Orange (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

1. Opłata za wydanie karty  (obowiązuje od 
15.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty MasterCard 
PaySIM T-Mobile/Orange (obowiązuje do 14.03.2016r.) 

0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za posiadanie karty (obowiązuje 
od 15.03.2016r.) 

0,00 zł 

3. Opłata za zastrzeżenie karty 0,00 zł 

4. Opłata za duplikat karty n/d 

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1 0,00 zł 

6. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” 

(ubezpieczenie dobrowolne)  
3,00 zł 

7. Opłata za zmianę PIN2 2,00 zł 

8. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu 
autoryzacyjnego 

0,00 zł 

9. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta 
mLinii/Eksperta online 

0,00 zł 

1 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank 
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku 
transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, 
mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. 
2 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.’ 
 

 

Karty kredytowe wycofane z oferty - nastąpiło złączenie tabel, karta Visa Electron Euro<26 

została dodana do tabeli z wycofanymi Kartami Kredytowymi VISA.  

 

Kredyty samochodowe/Kredyty na zakup środków transportu i kredyty samochodowe 

online waloryzowane kursem walut - wprowadza się zmiany zapisów: 

Obecne zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy/Kredyt 
na zakup środków transportu 
waloryzowany kursem walut 

 

Kredyt samochodowy 
online waloryzowany 

kursem walut 

6. Ubezpieczenie spłaty kredytu w 
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności 
do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, poważnego zachorowania – 
dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w 
chwili składania wniosku kredytowego  
(nie dotyczy kredytów udzielonych za 

pośrednictwem Fiolet – PDK SA) 

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki 

za niniejsze ubezpieczenie) 
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7. Ubezpieczenie spłaty kredytu 
samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w 
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności 
do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, poważnego zachorowania – 
dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia 
dla kredytów uruchomionych  
(nie dotyczy kredytów udzielonych za 

pośrednictwem Fiolet – PDK SA) 

2,50% od miesięcznej raty kredytu 

2 Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 
80 000,00 zł. 

 
Wprowadzone zapisy: 

 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

Kredyt samochodowy/Kredyt 
na zakup środków transportu 
waloryzowany kursem walut 

 

Kredyt samochodowy 
online waloryzowany 

kursem walut 

6. Opłata pobierana tytułem 
ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy 
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego w zakresie śmierci w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej 
całkowitej niezdolności do pracy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego 
zachorowania – dotyczy przystąpienia do 
ubezpieczenia w chwili składania wniosku 
kredytowego  
(nie dotyczy kredytów udzielonych za 

pośrednictwem Fiolet – PDK SA) 

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu 
(z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki 

za niniejsze ubezpieczenie) 

7. Opłata pobierana tytułem 
ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy 
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu 
Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w 
zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, trwałej całkowitej niezdolności 
do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, poważnego zachorowania – 
dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia 
dla kredytów uruchomionych  
(nie dotyczy kredytów udzielonych za 

pośrednictwem Fiolet – PDK SA) 

2,50% od miesięcznej raty kredytu 

2 Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000,00 zł. 
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