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Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie 

prowizji i opłat dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. 

 

10 października 2019 r. zmieniamy cennik. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 12 grudnia br. Przy każdej 

zmianie znajdziesz dokładną datę, od której będziemy stosować nowe zasady.  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Zmiany dotyczące kont (rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych): 

 aktualnie oferowanych, 

 wycofanych ze sprzedaży (jeśli masz jedno z tych kont, dalej możesz z niego korzystać, ale nie 
oferujemy ich już klientom). 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – rozliczeniowe i 
debetowe karty płatnicze. 

–  w pkt 1, w pkt 3 

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

–  w pkt 1. 

Obniżamy opłatę za „dokonanie przelewu SEPA”. Od 12.12.2019 r. 
opłata wyniesie 0 PLN. 

 

Zmiany dotyczące kart debetowych do kont: 

 aktualnie oferowanych, 

 wydanych do kont wycofanych ze sprzedaży.  

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – rozliczeniowe i 
debetowe karty płatnicze. 

–  w pkt 2. podpunkt a), c) i d) 

 

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

–  w pkt 4. podpunkt a), b), d), e) i f) 

 

 

Obniżamy prowizję od wypłat gotówki w bankomatach za granicą: 

- z 10 zł na 0 zł dla kart wydawanych do: eKonto Junior, eKonto 
możliwości, eKonto osobiste, eKonto PRP, mKonto Multi Active, 
eKonto m (13 -20 lat oraz 21-24 lata), eKonto z darmowymi 
bankomatami, eKonto dla młodych, WWJ oraz usługi Pakiet   

-  z 10 zł na 7 zł dla kart wydawanych do: mKonto Multi Comfort, 
eKonto Standard, eKonto, eKonto mobilne, eKonto dla młodych, 
WWJ, eKonto izzy,  

- z  3%, min. 9 zł na 3%, min. 5 zł, max. 9 zł dla kart wydawanych 
do Rachunku oszczędnościowego eMax 

Obowiązuje od 12.12.2019 r. 

Usuwamy zapisy o opłacie 250 USD za wydanie karty zastępczej 

dla karty Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy już tej usługi 

oferować naszym klientom. 
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Zmiana porządkowa: dodajemy eKonto standard do przypisu 

dotyczącego wydawania karty Visa Foto.  

Obowiązuje od 10.10. 2019 r. 

Zmiany dotyczące kart kredytowych Mastercard: 

 aktualnie oferowanych, 

 wycofanych ze sprzedaży (możesz dalej z nich korzystać, ale nie oferujemy ich już klientom) 

 

W części III. Karty kredytowe 

–  w pkt 2. 

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

–  w pkt 5. podpunkt b) 

Usuwamy zapisy o opłacie 250 USD za wydanie karty zastępczej 

dla karty Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy już tej usługi 

oferować naszym klientom. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 12-12-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz w związku z tym żadnych opłat. Jeśli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 12-12-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, 

w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Na jakiej podstawie wprowadzamy zmiany ? 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 

1) Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

- gdy zmienią się bądź pojawią nowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa (Sekcja 27 ust. 2 pkt 

i), 

 w ten sposób realizujemy obowiązki z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/512 z dnia 19.03.2019 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w 

odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie 

waluty. 

- zapisów Kodeksu Cywilnego (art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają 

one na modyfikację treści w trakcie trwania stosunku prawnego. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 robimy to, aby nie wprowadzać różnych opłat za wypłaty z bankomatów za granicą, w 

zależności od tego czy bankomat znajduje się na terenie EOG czy poza nim. 

- gdy wprowadzamy do oferty banku lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy 

rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług (Sekcja 27 ust. 2 pkt k) 

 Mastercard z dniem 14.09.2019 r. przestał wspierać rozwiązanie, które dotyczy karty 

zastępczej, ponieważ jest ona wydawana w technologii paskowej. To oznacza, że nie 

będziemy dłużej jej oferować. 

- gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie 

wpływają na wysokość opłat i prowizji (Sekcja 27 ust. 2 pkt l) 
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 Uzupełniliśmy przypis, który dotyczy wydawania karty debetowej Visa Foto do rachunku o 

eKonto Standard. Dla posiadaczy tego konta nic się nie zmienia. Nadal mogą otrzymać kartę 

Visa Foto. 

2) Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

- gdy wprowadzamy do oferty banku lub wycofujemy z oferty banku usług i produkty, a także w 

przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług (Sekcja 32 ust.2 pkt h) 

 Mastercard z dniem 14.09.2019 r. przestał wspierać rozwiązanie, które dotyczy karty 

zastępczej, ponieważ jest ona wydawana w technologii paskowej. To oznacza, że nie 

będziemy dłużej jej oferować. 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 
jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 
autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie 
internetowej mBanku. 

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

6bada16f149fa8614350ec0d451a041d0cdd363ec46d0
ea0940a221e535cdf41 
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