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1. Kredyt gotówkowy 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Opłata za restrukturyzację umowy lub udzielenie karencji 70 zł 

2. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu1 50 zł 

3. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub 
warunki umowy nie wymagającej konieczności sporządzania aneksu2 50 zł 

1 Opłata nie jest pobierana przy sporządzaniu aneksu do umowy w przypadku udzielenia karencji lub restrukturyzacji Umowy. 
2 Opłata nie dotyczy zmiany rachunku do spłaty kredytu. 

2. Inne opłaty i prowizje 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15 zł 

2. Realizacja dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności 
pieniężnych z rachunku – za każdy wykonany przelew 

4 zł 

3. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ 
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 

30 zł 

4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 

tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom,  
uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) 

80 zł 

5. Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta 

a) Dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami1 10 zł 

b) Dokumenty o charakterze zaświadczeń 40 zł 

c) Duplikaty, kopie dokumentów lub dokumenty o charakterze opinii2 80 zł 

d) Dokumenty niestandardowe 100 zł 

6. Opłaty za dostarczenie dokumentu 

a) list priorytetowy 0 zł 

b) przesyłka kurierska (opcja dostępna tylko na terenie RP) 25 zł 

c) przesłanie skanu dokumentu 5 zł 

7. Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach 
oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski3 25 zł 

8. Wyciągi 

a) Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0 zł 

b) Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 5 zł 
1 Opłata pobierana jest za każdy wydany dokument. W przypadku historii operacji opłata pobierana jest za każdy miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem. Jeżeli na zamówiony dokument składa się więcej niż 2 000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji 

elektronicznej. Opłata nie jest pobierana: za historię operacji dla Konta Osobistego z Kredytem Odnawialnym, za kopię wyciągu z Karty Kredytowej.  
2 Opłata pobierana jest za każdy wydany dokument obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera: opinię o jednym produkcie lub opinię o Kliencie. 
3 Możliwość złożenia wniosku o zbiorczą informację o rachunkach dostępna tylko w placówkach mBanku. 
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