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I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze  

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych 

w złotych polskich 

 

1) Dodanie nowych warunków pobierania opłaty za kartę dla klientów korzystających z programu dla kart debetowych 
wydawanych przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. 

2) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

3) Zmiana prowizji za wypłaty z bankomatów zagranicznych. 

4) Zmiana warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty za kartę przy mKoncie Aquarius. 

a) Visa payWave/ MasterCard PayPass™/ Visa Tymczasowa / Visa Me7 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto mKonto 

standard 

m (ceny zależne od wieku) 

plus Aquarius 
Aquarius 
Intensive 13 – 20 

lat 
21 – 24 

lata 

Powyżej 
25 roku 

życia 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

4 zł / 2 zł8 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł / 2 zł8 3 zł 0 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 

minimum: 

(obowiązuje do 31.12.2016r.) 

5 
transakcji / 

n/d8 
n/d 

5 
transakcji 

5 
transakcji 

5 
transakcji / 

n/d8 
200 zł n/d 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

4 zł / 2 zł8 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł / 2 zł8 3 zł 0 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość 

lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana 

dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 

Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 
wyniesie5 minimum: 

(obowiązuje od 01.01.2017r. do 31.01.2017r.) 

5 
transakcji / 

n/d8 
n/d 

5 
transakcji 

5 
transakcji 

5 
transakcji / 

n/d8 
200 zł n/d 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

4 zł / 2 zł8 0 zł 4 zł 4 zł 4 zł / 2 zł8 3 zł 0 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość 

lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana 

dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 

Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie5 minimum: 

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

5 
transakcji / 

n/d8 
n/d 

5 
transakcji 

5 
transakcji 

5 
transakcji / 

n/d8 

5 
transakcji 

n/d 

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

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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

       

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 0 zł 1,3 zł9 1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł 0 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 
zł, max. 9 

zł 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów”(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na 
terenie Polski: 
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a) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 
zł 

7 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

- dla wypłat  o równowartości poniżej 100 zł   7 zł 0 zł 1,3 zł9 1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł 0 zł 

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

       

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 
zł 

0 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych:      

 
 

 

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

3%, min. 5 
zł, max. 9 

zł 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 
 

 

0 zł 
 

 

b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 

       

- dla wypłat co najmniej 100 zł 7 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

- dla wypłat poniżej 100 zł   7 zł 0 zł 1,3 zł9 1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł 0 zł 

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

       

- dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

- dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
za granicą1 

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

3%, min. 9 
zł 

3%, min. 9 
zł 

3%, min. 9 
zł 

0 zł  0 zł 0 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach 
za granicą1  

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 
10 zł 10 zł 10 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

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. 
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. (obowiązuje do 31.12.2016r.) 
5 Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. 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 
poniżej 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. 
(obowiązuje od 01.01.2017r.) 
6 Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa. 
7 Karta Visa Me jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku eKonto m.  
8 Opłata 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty) dotyczy Klientów, którzy są Uczestnikami Programu dla kart debetowych wydawanych 
przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK.  
9 W przypadku eKonta m od 21 do 24 roku życia, opłata obowiązują dla wypłat poniżej 50 zł. (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

 
 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 
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2) Zmiana warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty za kartę. 

 

b) Visa Aquarius payWave/MasterCard Aquarius PayPass™ 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 
mKonto Aquarius 

Intensive 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową  
(obowiązuje do 31.12.2016r.) 

3 zł4 0 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 3 zł 0 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i 

nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie4 minimum: (obowiązuje od 01.01.2017r. do 31.01.2017r.) 

200 zł n/d 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 3 zł 0 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i 

nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie4 minimum: (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

5 transakcji n/d 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski   

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 0 zł 

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. 
2 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
3 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
4 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do 
rachunku) karty w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł; transakcja 
może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. 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 – 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. 
(obowiązuje do 31.12.2016r.) 
4 Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. 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 
poniżej 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. 

(obowiązuje od 01.01.2017r.) 
5 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.  
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Produkty wycofane ze sprzedaży 

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich 

4. Debetowe karty płatnicze wycofane ze sprzedaży 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

2) Zmiana prowizji za wypłaty z bankomatów zagranicznych. 

a) Visa PayWave/MasterCard PayPass™ 

b) Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Multi mKonto Aquarius 

Comfort Active Classic 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK 
SA5 (obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, Sieci 
Euronet, Planet Cash oraz bankomatach Banku Zachodniego WBK 
SA5 

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

- dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w 
walucie innej niż PLN na terenie Polski  
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł 

0 zł 

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

  

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł 7 zł 0 zł 

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

7 zł 1,3 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach 
krajowych (obowiązuje do 31.01.2017r.) 

3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł 

0 zł 

8. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach 
krajowych  

  

- dla wypłat co najmniej 100 zł 7 zł 0 zł 

- dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

7 zł 1,3 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą1 

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 
10 zł  5 zł 0 zł 

9. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą1 

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 
10 zł  10 zł 0 zł 

5 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 

 

 

1) Dodanie nowych warunków pobierania opłaty za kartę dla klientów korzystających z programu dla kart debetowych 
wydawanych przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK. 

2) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

3) Zmiana prowizji za wypłaty z bankomatów zagranicznych. 

4) Zmiana warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty za kartę. 

 

b) Visa PayWave/MasterCard PayPass™/Visa Tymczasowa 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto 
eKonto z 

darmowymi 
bankomatami 

eKonto mobilne 
eKonto mobilne 

plus 
eKonto dla 
młodych 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

6 zł / 2 zł9 7 zł 4 zł6 / 2 zł9 4 zł / 2 zł9 4 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 wyniesie5: 

(obowiązuje do 31.12.2016r.) 

min. 300 zł / 
n/d9 

min.200 zł min.200 zł / n/d9 min.200 zł / n/d9 min. 100 zł 
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2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

6 zł  / 2 zł9 7 zł 4 zł6  / 2 zł9 4 zł  / 2 zł9 4 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość lub liczba, dokonanych i 

nieanulowanych transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać wykonana dowolną 

kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 

Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie5 minimum: 

(obowiązuje od 01.01.2017r. do 31.01.2017r.) 

min. 300 zł / 
n/d9 

min.200 zł min.200 zł / n/d9 min.200 zł / n/d9 min. 100 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę 
główną/dodatkową 

6 zł  / 2 zł9 7 zł 4 zł6 / 2 zł9 4 zł  / 2 zł9 4 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna 

wartość lub liczba, dokonanych i 

nieanulowanych transakcji bezgotówkowych 

(transakcja może zostać wykonana dowolną 
kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla 

Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc 

wyniesie5 minimum: 

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

5 transakcji / 
n/d9 

5 transakcji 
5 transakcji / 

n/d9 
5 transakcji / 

n/d9 
5 transakcji 

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

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

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

     

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł 1,3 zł10 

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” 
b) dla Klientów korzystających z usługi 
„Wypłaty ze wszystkich bankomatów” 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

 
 
 3%, min. 5 zł, 

max. 9 zł 

 
0 zł 

 
 

0 zł 
 

n/d 

 
 

3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł 

 

0 zł 
 

 
 

0 zł 
 

n/d 
 

 
 

3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł / 0 zł8 

0 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” 

     

- dla wypłat o równowartości co 
najmniej  100 zł 

7 zł 0 zł 7 zł 0 zł 7 zł / 0 zł8 

- dla wypłat o równowartości poniżej 
100 zł   

7 zł 1,3 zł 7 zł 1,3 zł 7  zł / 1,3 zł8,10 

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

     

- dla wypłat o równowartości co 
najmniej 100 zł 

0 zł n/d 0 zł n/d 0 zł 

- dla wypłat o równowartości poniżej 
100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł n/d 1,3 zł n/d 1,3 zł10 

8. 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 do 31.01.2017r.) 

 
3%, min. 5 zł, 

max. 9 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 

n/d 

 
 

3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł 

 

0 zł  
 

 
0 zł 

 

n/d 

 
3%, min. 5 zł, 
max. 9 zł / 0 zł8 

0 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w 
pozostałych bankomatach krajowych: 
a) dla Klientów niekorzystających z 
usługi „Wypłaty ze wszystkich 
bankomatów” 

     

- dla wypłat co najmniej 100 zł 7 zł 0 zł 7 zł 0 zł 7 zł / 0 zł8 

- dla wypłat poniżej 100 zł   7 zł 1,3 zł 7 zł 1,3 zł 7 zł / 1,3 zł8,10 

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

     

- dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł n/d 0 zł n/d 0 zł 
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- dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł n/d 1,3 zł n/d 1,3 zł10  

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 
3%, min. 9 zł 3%, min. 9 zł 0 zł 3%, min. 9 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 
10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 

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.  
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. 
5 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. (obowiązuje do 31.12.2016r.) 
5 Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. 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 poniżej 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. (obowiązuje od 01.01.2017r.) 
6 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 Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r. 
9 Opłata 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty) dotyczy Klientów, którzy są Uczestnikami Programu dla kart debetowych 
wydawanych przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK.   
10 W przypadku eKonta  
 

 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

 

c) Visa Aquarius payWave/ MasterCard® Aquarius PayPass™ 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

mKonto Aquarius 

Classic 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski  
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 
a) dla wypłat co najmniej 100 zł 
b) dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

0 zł 
1,3 zł 
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1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty z bankomatów krajowych. 

2) Zmiana prowizji za wypłaty z bankomatów zagranicznych. 

3) Zmiana warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty za prowadzenie karty. 

i) MasterCard® izzyKARTA PayPassTM ,Visa Me 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

eKonto izzy 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową (obowiązuje do 31.12.2016r.) 
a) Do 18 roku życia 
b) Powyżej 18 roku życia  

 
0 zł 
4 zł5 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową  4 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5 minimum: (obowiązuje od 01.01.2017r. do 31.01.2017r.) 
100 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową  4 zł 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów 

indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5 minimum: (obowiązuje od 01.02.2017r.) 
5 transakcji 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

3%, min. 5 zł, max. 9 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski 
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

7 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych2  

obowiązuje do 31.01.2017r.) 
3%, min. 5 zł, max. 9 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych2  
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

7 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 (obowiązuje do 31.01.2017r.) 3%, min. 9 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą1 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 10 zł 
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.  
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. 
5 Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do 
rachunku) karty w miesiącu kalendarzowym dokona dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł; transakcja 
może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać 
rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. 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. (obowiązuje do 31.12.2016r.) 
5 Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. 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 
poniżej 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. 
UWAGA: Posiadacze rachunku eKonto izzy  poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty (obowiązuje od 01.01.2017r.) 
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1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

2) Zmiana prowizji za wypłaty z bankomatów zagranicznych. 

k) Karty debetowe dla posiadaczy usługi Pakiet 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

eKonto:  
Pakiet: Intensive, Classic, Active 

Visa PayWave 
MasterCard Debit 

PayPassTM 
MasterCard® Debit 

Bydgoszcz 

World Debit 

MasterCard® 

MasterCard Debit 

Gold  

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

terenie Polski2   
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w 
bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet 
Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na 
terenie Polski2   0 zł 

1,3 zł / 0 zł9 

0 zł 
0 zł 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

7. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach Sieci Euronet  
w walucie innej niż PLN na terenie Polski 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

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

0 zł 
1,3 zł / 0 zł9 

0 zł 
0 zł 

a) dla wypłat o równowartości co najmniej 
100 zł 
b) dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 
bankomatach krajowych 

0 zł 
1,3 zł / 0 zł9 

0 zł 
0 zł 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł   
(obowiązuje od 01.02.2017r.) 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1 

(obowiązuje do 31.01.2017r.) 
0 zł/5 zł5 0 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w 
bankomatach za granicą1   

(obowiązuje od 01.02.2017r.) 
0 zł/10 zł5 0 zł 

1 Dla kart Visa: w 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. 
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. 
5 Dotyczy posiadaczy eKonta z Pakietem Active. 
9 Dotyczy posiadaczy eKonta z pakietem Intensive 

 

Wprowadzana od 1 lutego 2017 r. zmiana opłat dokonywana jest na podstawie Regulaminu otwierania i prowadzenia 

bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA. Bezpośrednią przyczyną 
jest zmiana przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
ogłoszonego przez GUS. 
 
 
Powyższe zmiany obowiązują od 30.11.2016 r. 
 


