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Limity dla płatności z rachunków 

23 kwietnia 2020r. zmieniamy „Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

limity na przelewy 
zlecane na 
urządzeniach 
mobilnych 

Zwiększamy maksymalny limit dzienny na przelewy zlecane 

na urządzeniach mobilnych (w tym w aplikacji mobilnej). 

Nowy limit to 20.000 zł. Dotychczasowy limit wynosił  

10.000 zł. 

limity na transakcje 
BLIK 

Jeśli po 22 kwietnia 2020 r. po raz pierwszy zainstalujesz 

aplikację mobilną z BLIKIEM, Twój limit na transakcje 

BLIKIEM ustawimy na kwotę 2.000 zł (limit domyślny). 

 

Jeśli korzystasz teraz lub jeśli wcześniej korzystałeś z aplikacji 

mobilnej z BLIKIEM - Twój domyślny limit na te transakcje 

nadal będzie wynosił 1000 zł. Maksymalny dzienny limit na 

transakcje BLIK nie zmienia się i wynosi 10.000 zł. 

  

Najpóźniej od 30 czerwca 2020 r. będziesz mógł zmienić limit 

w serwie transakcyjnym. Dotychczas mogłeś to zrobić tylko 

na mLinii. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(Rozdział 15 ust. 2 lit. g).  

 „Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 4 ust. 4; Rozdział 32)  

 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 28)  

Pozwalają one na zmianę limitów, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat.  

 

Limity autoryzacyjne dla kart do konta 

23 kwietnia 2020r. zmieniamy „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób 

fizycznych”. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

USD eKarta Wirtualna 

EUR eKarta Wirtualna 

Dodajemy nowe typy kart- eKartę Wirtualną w USD i eKartę 

Wirtualną w EUR.  

Limity autoryzacyjne dla tych kart to równowartość: 

 50.000 zł – dla zdefiniowanej kwoty transakcji, 
 500.000 zł – dla maksymalnej kwoty transakcji. 



3 
 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(Rozdział 15 ust. 2 lit. d). 

 „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 7 ust. 3, Rozdział 23) 

 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 28)  

 Pozwalają one na zmianę limitów, gdy wprowadzamy do oferty produkty i usługi. 

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat.  

Taryfa prowizji i opłat  

17 kwietnia 2020r. zmieniamy „Taryfę prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna  

karty debetowe do kont  

Rozdział I pkt 2 lit. a) 
karty debetowe: 
 Visa payWave 
 Mastercard 

PayPassTM  
 Visa Tymczasowa 

 Visa Pionowa  
 Mastercard Pionowa  
 Visa Me  
 Visa Foto  

 Dodajemy nowy przypis do kart:  
 Visa payWave,  
 Mastercard PayPassTM,  
 Visa Pionowa,  
 Mastercard Pionowa,  
 Visa Me,  

 Visa Foto  
Wskazujemy w nim, że są one dostępne także dla 

pełnomocników szczególnych i rodzajowych. 

 

 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 

 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  
zawiera także naszą marżę.    
Robimy to, aby dostosować się do 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.  

Rozdział I pkt 2 lit. b) 
karty debetowe: 
 Visa Aquarius 

payWave 
 Mastercard Aquarius 

PayPassTM 
 Visa Świat Intensive  
 Visa Intensive 
 Mastercard 

Intensive 

Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 

 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  

zawiera także naszą marżę.    

 
Robimy to, aby dostosować się do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/512 z dnia 
19.03.2019 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 
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Rozdział I pkt 2 lit. c) 
karty debetowe: 
 Visa Junior 
 Mastercard Junior 

Opaska 

 

924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności 
transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. 

Rozdział I pkt 4 lit. d) 

karty debetowe: 

 Mastercard Gold 
PayPassTM 

 eKarta 
 eKarta wirtualna 
 Mastercard Debit 

Naklejka 
 Mastercard Opaska 

 

 Od 23 kwietnia 2020r. będziesz mógł zamówić eKartę 
wirtualną. 
 

 Dodajemy nowy przypis do eKarty i eKarty wirtualnej. 

Wskazujemy w nim, że są one dostępne także dla 
pełnomocników rodzajowych. 
 

 Dodajemy nowy przypis do karty Mastercard Opaska. 
Wskazujemy w nim, że jest ona dostępna także dla 
pełnomocników szczególnych i rodzajowych.   

 
 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 

przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 
 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  
zawiera także naszą marżę.    
Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Rozdział I pkt 3 lit. a) 

karta debetowa Visa 

Classic do eKonta 
prowadzonego w GBP, 
EUR i USD. 

 Dodajemy nowy przypis do karty Visa Classic.  
Wskazujemy w nim, że jest ona dostępna także dla 
pełnomocników szczególnych i rodzajowych. 
 

 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 
 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  
zawiera także naszą marżę.    

Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit. a) 

karty debetowe: 

 Visa PayWave 
 Mastercard 

PaypassTM 
 Visa Foto 

 Visa Pionowa 

Mastercard Pionowa  

 Dodajemy nowy przypis. Wskazujemy w nim, że są one 

dostępne także dla pełnomocników szczególnych i 
rodzajowych. 

 

 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 
 transakcjach bezgotówkowych 

 wypłatach gotówki kartą  
zawiera także naszą marżę.    
Robimy to, aby dostosować się do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/512 z dnia 
19.03.2019 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 
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924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności 
transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit. b) 

karty debetowe: 

 Visa payWave 
 Mastercard 

PayPassTM  
 Visa Tymczasowa 
 Visa Pionowa  

 Mastercard Pionowa  
 Visa Me  
 Visa Foto 

 Dodajemy nowy przypis do kart:  
 Visa payWave,  

 Mastercard PayPassTM,  
 Visa Pionowa,  
 Mastercard Pionowa,  
 Visa Me,  
 Visa Foto. 

Wskazujemy w nim, że są one dostępne także dla 

pełnomocników szczególnych i rodzajowych. 

 

 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 
 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  
zawiera także naszą marżę.    
Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit. c) 

karty debetowe: 

 Visa Aquarius 
payWave 

 Mastercard Aquarius 
PayPassTM 

Visa Świat Intensive  

Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 

 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  

zawiera także naszą marżę.    
 
Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit. d) 

karty debetowe: 

 Mastercard 
izzyKARTA 
PayPassTM 

 Visa Me 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit. e) 

karta debetowa Visa 
eMax 

 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit.f) 

karty debetowe dla 
posiadaczy usługi 

Pakiet: 

 Visa Foto 
 Visa PayWave 
 Visa Pionowa 

 Dodajemy nowy przypis do kart:  
 Visa Foto 
 Visa PayWave 
 Visa Pionowa 
 Mastercard Debit PayPassTM 
 Mastercard Pionowa 

Wskazujemy w nim, że są one dostępne także dla 

pełnomocników szczególnych i rodzajowych. 
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 Mastercard Debit 
PayPassTM 

 Mastercard Pionowa 
 MasterCard Gold 

PayPass 

 

 

 Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 
 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  

zawiera także naszą marżę.    
Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 4 lit.g) 

karty debetowe: 

 Mastercard PaySIM 
T-Mobile 

 Mastercard PaySIM 

Orange 
 Mastercard Debit 

Naklejka 
 Mastercard Zegarek 

 

Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 

 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  

zawiera także naszą marżę.    
 
Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 
 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2, lit. i) i k)  
 „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 40, ust. 2, lit. h) 
Pozwalają one na zmianę Taryfy, gdy:  

 zmienią się bądź pojawią nowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
 wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z niej usługi i produkty 

 

karty kredytowe 

Rozdział III pkt 1 

karty kredytowe Visa  

Doprecyzowujemy, że dodatkowa prowizja za 
przewalutowanie transakcji, którą pobieramy przy: 

 transakcjach bezgotówkowych 
 wypłatach gotówki kartą  

zawiera także naszą marżę.    
 

Robimy to, aby dostosować się do 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. 

Rozdział III pkt 2 

karty kredytowe 
Mastercard 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 5 lit.a) 

karty kredytowe Visa 

Produkty wycofane z 
oferty pkt 5 lit. b) 

Karty kredytowe 
Mastercard 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
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(Rozdział 32 ust. 2 lit. f). Pozwalają one na zmianę Taryfy, gdy zmienią się bądź 

pojawią nowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat.  

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 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Limity dla płatności z rachunków dla 

osób fizycznych i klientów Private 

Banking 

35c3ef360f59b495aad5b280e34d82e94d708

21fe72a109a4df089b66d5ade9b 

Limity autoryzacyjne dla kart 

debetowych dla osób fizycznych 

4f57b4778fdab61a6181ecdd0f3d836c449a53

92439b7e824692cc0bc9f2fd1b 

Taryfę prowizji i opłat dla osób 

fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

9a898a196f3a02cef5afced2ada1dc23760ec2

7a06288e3a7035cd465df9196c 
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