Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
18 czerwca 2019 r. zmieniamy cennik. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 19 sierpnia br. Przy każdej zmianie znajdziesz dokładną datę, od której będziemy stosować
nowe zasady.
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Jak uniknąć opłaty lub prowizji?

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.

Podnosimy opłatę za usługę „Wypłaty ze wszystkich
bankomatów” z 5 zł na 7 zł.

Jeśli chcesz korzystać z tej usługi, zmiana opłaty jest
nieunikniona. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi – masz
do tego prawo.

– w pkt 1

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.

Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich bankomatów bez
opłat możesz przekształcić rachunek na konto, które to
umożliwia. Sprawdź naszą ofertę kont i wybierz
rozwiązanie dla siebie najkorzystniejsze.

Wzrosną opłaty za:

Jeśli masz:

W części Produkty wycofane ze
sprzedaży

– w pkt 1.




mKonto Multi Comfort z 4,5 zł na 7,5 zł,
mKonto Multi Active ( w zależności od daty zawarcia
umowy): z 9 zł na 15 zł i 9,5 zł na 15 zł.
eKonto Plus z 5 zł na 7 zł.
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mKonto Multi Comfort lub mKonto Multi Active z
umową zawartą przed 25.03.2013 r., opłaty nie da
się uniknąć. Możesz jednak przekształcić
dotychczasowy rachunek na bezpłatne eKonto
osobiste lub mKonto Intensive. Sprawdź naszą

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.




W części II. Rachunki
oszczędnościowe

Wprowadzamy cele oszczędnościowe dla osób powyżej 13. roku
życia.

– w pkt 2.

Informację o terminie ten zmiany przekażemy na naszej stronie
internetowej.

ofertę kont i wybierz najkorzystniejsze dla siebie
rozwiązanie.
mKonto Multi Active z umową zawartą po
26.03.2013 r.), możesz obniżyć wysokość opłaty z
15 zł na 5 zł, jeśli suma wpływów na ten rachunek
i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł/ mies.;
eKonto plus – możesz tej opłaty uniknąć, jeśli suma
wpływów na ten rachunek i/lub eMax wynosi min. 1
000 zł/ mies.;

Nie dotyczy.

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), b) i c).
W części Produkty wycofane ze
sprzedaży

– w pkt 4. podpunkt a), b), c), d), f), g)

Do 7 zł wzrosną opłaty za karty debetowe do eKonto standard,
eKonto plus, eKonto m powyżej 25. roku życia i eKonto. Zmieni
się też warunek, który zwalnia z tej opłaty. Dotychczas
wystarczyło zrobić 5 transakcji kartą w miesiącu. Teraz będzie to
suma kwot za transakcje wykonane w miesiącu, łącznie 350 zł.

Możesz uniknąć opłaty za kartę, jeśli zapłacisz dowolną
kartą debetową i/lub kredytową, łącznie min. 350 zł w
ciągu miesiąca.

Warunek ten zmieni się również dla eKonta z darmowymi
bankomatami, opłata za kartę do tego konta nie zmieni się.
Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
Zapłacisz więcej (2,5 zł zamiast 1,3 zł) za wypłaty z bankomatów
poniżej 100 zł. Dla eKonta m 21-24 lata próg 50 zł nie zmienia
się.

Możesz tej opłaty uniknąć, jeśli wypłacisz więcej niż 100
zł lub użyjesz do tego BLIKa.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
Ujednolicamy do 3% wysokość prowizji za przewalutowanie
transakcji kartami Mastercard (niezależnie od waluty transakcji).
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Możesz uniknąć prowizji, jeśli uruchomisz na swojej
karcie debetowej usługę wielowalutową.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.;:
Doprecyzowaliśmy zapisy, wskazując jednoznacznie, że do kart
Visa PayWave do eKonta PRP nie oferujemy usługi
wielowalutowej.

Nie dotyczy.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
Zmiana porządkowa: zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard
na Mastercard.

Nie dotyczy.

Obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.
Zmiany dotyczące kart kredytowych:



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

W części III. Karty kredytowe

– w pkt 1. i 2.

Rezygnujemy z warunków, które zwalniały z opłaty za kartę
Miles & More.

W części Produkty wycofane ze
sprzedaży

Do 18 sierpnia 2020 roku nadal będziemy uwzględniać
liczbę/ wartość transakcji, która zwalnia z opłaty rocznej
za kartę Miles & More.

Obowiązuje od 19 sierpnia 2020 r.

Możesz również zamienić swoją kartę Miles & More, na
inną, która pozwoli Ci uniknąć opłaty rocznej.

Wprowadzamy prowizję za wypłatę gotówki kartą kredytową
World Mastercard Intensive z bankomatów i oddziałów banków.

W bankomacie bezpłatnie wypłacisz gotówkę z mKonta
Intensive. Jeśli jednak potrzebujesz gotówki z karty
kredytowej - ta prowizja, niestety, Cię nie ominie.

– w pkt 5. podpunkt a) i b),

Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
Ujednolicamy do 3% wysokość prowizji za przewalutowanie
transakcji kartami Mastercard (niezależnie od waluty transakcji).
Zmiana nie dotyczy World Mastercard Intensive.
Obowiązuje od 19 sierpnia 2019 r.
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Niestety, w tym przypadku nie mamy alternatywnego
rozwiązania.

Zmiana porządkowa: zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard
na Mastercard.

Nie dotyczy.

Obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.

Jeśli

akceptujesz

zmiany,

nie

musisz

nic

robić.

Jeśli

nie

wyrażasz

na

nie

zgody

–

możesz

do

18-08-2019

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 18-08-2019 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 regulaminów:
1) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 gdy Bank będzie zobowiązany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
finansowym lub konsumenckim bądź unormowań dotyczących standardów rachunkowości do zmiany kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, do zmiany lub
utworzenia funduszy własnych, w tym funduszy rezerwowych, do zmiany lub utworzenia rezerw lub odpisów, do zapłaty obowiązkowych opłat, podatków lub innych
należności publicznoprawnych, (par. 68 ust. 2 pkt 8)


o 76,8% wzrosły w ujęciu rocznym (1 kw. 2018 r. do 1 kw. 2019 r.) opłaty mBanku z tytułu składek na bankowy fundusz gwarancyjny zgodnie z informacjami
prezentowanymi w Raportach bieżących mBanku S.A. nr 21/2018 oraz 18/2019.,



o 46,5% wzrosły w ujęciu rocznym (rok 2018 r. do roku. 2019 r.) opłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego według danych banku (zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego),

 gdy zmianie ulegnie wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd
Statystyczny, (par. 68 ust. 2 pkt 5)
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o 6,7% wzrosło w ujęciu rocznym (porównanie wskaźnika z 1 kw. 2018 r. do 1 kw. 2019 r.) przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
według danych GUS

 w przypadku wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku usług i produktów, a także w przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów
i usług, (par. 68 ust. 2 pkt 11)


udostępnimy Cele oszczędnościowe dla osób od 13 roku życia

 w przypadku konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności wprowadzenia zmian porządkowych, nie wpływających na wysokość opłat i
prowizji, (par. 68 ust. 2 pkt 12)


na prośbę wydawcy kart Mastercard, zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard na Mastercard.



doprecyzowaliśmy zapisy, wskazując jednoznacznie, że do kart Visa PayWave do eKonta PRP nie oferujemy usługi wielowalutowej,

2) Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 gdy Bank będzie zobowiązany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
finansowym lub konsumenckim bądź unormowań dotyczących standardów rachunkowości do zmiany kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, do zmiany lub
utworzenia funduszy własnych, w tym funduszy rezerwowych, do zmiany lub utworzenia rezerw lub odpisów, do zapłaty obowiązkowych opłat, podatków lub innych
należności publicznoprawnych, (par. 75 ust. 2 pkt 5)


o 76,8% wzrosły w ujęciu rocznym (1 kw. 2018 r. do 1 kw. 2019 r.) opłaty mBanku z tytułu składek na bankowy fundusz gwarancyjny zgodnie z informacjami
prezentowanymi w Raportach bieżących mBanku S.A. nr 21/2018 oraz 18/2019.,



o 46,5% wzrosły w ujęciu rocznym (rok 2018 r. do roku. 2019 r.) opłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego według danych banku (zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego),

 gdy zmianie ulegnie wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd
Statystyczny, (par. 75 ust. 2 pkt 4)


o 6,7% wzrosło w ujęciu rocznym (porównanie wskaźnika z 1 kw. 2018 r. do 1 kw. 2019 r.) przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
według danych GUS

5

 w przypadku konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności wprowadzenia zmian porządkowych, a także zapewnienia jednoznaczności
postanowień Taryfy nie wpływających na wysokość opłat i prowizji,, (par. 75 ust. 2 pkt 9)


na prośbę wydawcy kart Mastercard, zmieniliśmy pisownię nazwy z MasterCard na Mastercard.

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

Identyfikator dokumentu (SHA-256)
14a4f6d45d0c27b648024a227ec85bbce76c38ce7ffdcaddd97c19fc4a2d4da4
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