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Opłaty i prowizje  

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Cała taryfa    Dodajemy postanowienia o opłatach i prowizjach dla karty Mastercard Mobilnej.  

 

Będziesz mógł ją zamówić od dnia, który wskażemy na stronie internetowej.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust.2 lit. k). Pozwalają one na 

zmianę taryfy, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z niej usługi i produkty.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmieniona taryfa zaczyna obowiązywać od 30 lipca 2020r. Jeśli nie wyrażasz 

na nią zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. Okres ten 

liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   

 

Limity dla płatności z rachunków 

30 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmienione „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 w 
BOK 

Jeśli otworzyłeś konto na selfie i  gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce to 

zniesiemy limit domyślny na przelewy zlecane w BOK. 

Przelewy ekspresowe  Zwiększamy kwotowe i ilościowe limity na przelewy ekspresowe.  

Do tej pory mogłeś wykonać maksymalnie 2 przelewy dziennie a wysokość każdego 

z tych przelewów nie mogła przekroczyć 5.000 zł. 

Od dnia, który wskażemy na stronie internetowej będziesz mógł wykonać  

maksymalnie 3 takie przelewy, a wysokość każdego z nich nie będzie mogła 

przekroczyć 10.000 zł   

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. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   
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Limity autoryzacyjne dla kart do konta  

30 lipca 2020r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Karta Mastercard Mobilna Dodajemy nowy typ karty- Mastercard Mobilną. Oto limity autoryzacyjne dla tej 

karty: 

zakupy 10 000,00 500 000,00 

internet 1 000,00 500 000,00 

gotówka 1 000,00 50 000,00 

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz mógł zamówić 
kartę tego typu.  

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. 

tymczasowe limity 
autoryzacyjne  

Wprowadzamy tymczasowy dzienny limit na wypłatę gotówki, który wynosi 2.000 zł. 

 Ustawimy go, jeśli będziesz chciał wypłacić gotówkę kartą debetową, której 

jeszcze nie dostałeś i nie aktywowałeś, ale której numer i kod CVV2 widzisz już 

w aplikacji mobilnej. Na naszej stronie internetowej umieścimy informację: 

 dla jakich kart będzie to możliwe,  

 od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania.  

 Zniesiemy go, gdy aktywujesz kartę.  

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 15 ust. 2 lit. f). 

 „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 rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych  

30 lipca 2020r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

tymczasowe limity 
autoryzacyjne  

Wprowadzamy tymczasowy dzienny limit wypłatę gotówki, który wynosi 2.000 zł. 

 Ustawimy go, jeśli będziesz chciał wypłacić gotówkę kartą debetową, której 

jeszcze nie dostałeś i nie aktywowałeś ale której numer i kod CVV2 widzisz już w 

aplikacji mobilnej. Na stronie internetowej umieścimy informację: 

 dla jakich kart będzie to możliwe,  

 od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania.  

 Zniesiemy go, gdy aktywujesz kartę.  

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 
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 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 15 ust. 2 lit. f). 

 „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (Rozdział 11 ust. 4, Rozdział 33) 

Pozwalają one na zmianę limitów, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   

 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

60db96bae03e4f1083503fda507ac842e6a37e944c18ed2d

d37af78d6c97a49b 

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking 

caec1a3725f8246a9fb231984a9abc7422f491418842acbd7

9f86e56b9621916 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób 

fizycznych 

e848d434e8963751f9c0b209843c0c9018c370d9046732ee

1f7c0b68bd6528f3 

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób 

fizycznych 

fd292d45fea5cc099fdaa9a43f0bd4385b40838887984a5c9

a4a02e28e58ad60 

 

 
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.  
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