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I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze
1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich
Opłaty/prowizje

eKonto

Rodzaj czynności
Możliwości6
13 – 24 lata

osobiste

1. Prowadzenie (opłata miesięczna)1

mKonto

Junior

PRP

0 zł

Intensive
49,5 zł/0 zł

2. Przelewy w złotych polskich
a) dokonanie przelewu
(wewnętrznego, zewnętrznego,
do ZUS i US)
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) dokonanie przelewu
(wewnętrznego, zewnętrznego,
do ZUS i US)
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) dokonanie przelewu
ekspresowego
c) dokonanie przelewu
SORBNET

Internet, AST2
BOK/Placówka

0 zł
0 zł

Internet, AST2
BOK/Placówka

0 zł

2 zł
0 zł

0 zł

0 zł

6 zł

Internet

5 zł4

Internet/BOK/Placówka

35 zł

15 zł

3. Przelewy w walucie obcej (Internet, BOK, placówka)
a) dokonanie przelewu SWIFT/przelewu walutowego

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu SEPA

0 zł

4. Transakcje BLIK

0 zł

5. Inne czynności
a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie,
aktualizacja, odwołanie, realizacja)
b) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

0 zł
0 zł

2 zł

0 zł

c) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich
bankomatów”

n/d

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku
a) wpłata/wypłata gotówkowa3
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) wpłata/wypłata gotówkowa3
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej
w wyznaczonym dniu

0 zł

9 zł

0 zł

0 zł

10 zł

0 zł
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

7. Wpłaty we wpłatomatach
a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku,
Planet Cash, Cashline
b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

0 zł
0,2 % min. 2 zł

0 zł

0 zł/0,2 % min. 2 zł5

0 zł
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b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet
0,2 % min. 2 zł
0,5 % min. 5 zł
0 zł
0 zł/0,2 % min. 2 zł5
0 zł
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
1
mKonto Intensive: Opłata wynosi 0 zł jeśli suma wpływów na ten rachunek i/lub eMax wynosi min. 7 000 zł (za wpływ Bank nie uznaje: przelewów pomiędzy rachunkami osobistymi
Posiadacza/Posiadaczy Rachunku w Banku, wpływu z tytułu zakończonej lokaty, uruchomienia kredytu, realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
oraz operacji związanych z usługą eMakler (przelewy z rachunku brokerskiego na bankowy)) lub średnia suma aktywów Klienta w Banku (dotyczy tylko produktów dla osób fizycznych z wyłączeniem
produktów dla klientów Private banking) wynosi min. 100 000 zł lub suma obrotów na eMakler wynosi 100 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata została pobrana).
W przypadku posiadania Usługi Pakiet Rodzinny warunek zwolnienia z opłaty za rachunek mKonto Intensive weryfikowany jest na podstawie sumy wpływów, sumy wielkości aktywów lub sumy
obrotów wszystkich pełnoletnich
Użytkowników Pakietu.
2
AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
3
Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 20 000 PLN.
Wypłata awizowana powyżej 50 000 zł zwolniona jest z opłaty. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości
realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną.
4
Dla Klientów korzystających z rachunku mKonto Intensive 3 pierwsze przelewy ekspresowe w danym miesiąc kalendarzowym są bezpłatne.
5
Dla Klientów korzystających z rachunku eKonto PRP 5 pierwszych wpłat gotówkowych we wpłatomatch sieci Euronet w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne.
6
Po 25 roku życia rachunek eKonto możliwości zostanie przekształcony na eKonto osobiste. Oznacza, że od 25 roku życia obowiązuje Cię opłaty i prowizje dla eKonta osobistego.

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich
a) Visa payWave15/ Mastercard PayPass™,15/ Visa Tymczasowa / Visa Pionowa15 / Mastercard Pionowa15 / Visa Me7,15/ Visa Foto8,15/ Mastercard Mobilna16

Opłaty/prowizje

eKonto

Rodzaj czynności

mKonto

możliwości13
13 – 24 lata
1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego
/ drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub
liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji
bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana
dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla
Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5
minimum:
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu
kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych,
wykonanych przez Użytkownika karty (i nie anulowanych)
dowolną:
- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc
wyniesie5 minimum:
3. Miesięczna opłata za wizerunek karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

osobiste

PRP11

Intensive

0 zł/10 zł14
0 zł

7 zł

0 zł

0 zł

n/d

1 transakcja

n/d

n/d

0 zł

0 zł/7 zł

0 zł

0 zł

n/d

350 zł

n/d

n/d

n/d
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3. Miesięczna opłata za wizerunek na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

n/d
n/d

10 zł

n/d

10 zł

n/d

10 zł

n/d

10 zł

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

6. Opłata za wydanie duplikatu

15 zł

6

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł
0 zł

1

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku,
Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska
S.A.na terenie Polski2
a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

2,5 zł

0 zł/2,5 zł9

0 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci
Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

7 zł

7 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł
b) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

7 zł

7 zł

0 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

10. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych
bankomatach krajowych:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

0 zł/7 zł12

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł
b) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

2,5 zł

0 zł/7 zł12

0 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

- dla wypłat poniżej 100 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

0 zł/10 zł10

0 zł

11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za
granicą1
12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych i za granicą1
13. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory18
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
14. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3
15. Opłata za zmianę PIN4
16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty17

0 zł
10 zł

4%
0 zł

5 zł
0 zł
25 zł
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17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu
0 zł
(Visa/Mastercard cash back)
1
Dla kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową. Niższa prowizja nie dotyczy kart Visa payWave wydanych do eKonta PRP.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości
transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta,
warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie,
wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia
miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne),
płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart
wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
6
Nie dotyczy kart Visa Tymczasowa i Mastercard Mobilna.
7
Karta Visa Me jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku eKonto możliwości.
8
Karta Visa Foto jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunków eKonto osobiste i mKonto Intensive.
9
Dla Klientów korzystających z rachunku eKonto PRP 5 pierwszych wypłat gotówkowych z bankomatów mBank, sieci Euronet Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski dla
wypłat poniżej 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym jest bezpłatne.
10
Dla Klientów korzystających z rachunku eKonto PRP wypłaty gotówkowe w oddziałach banków krajowych są bezpłatne. Wszystkie wypłaty gotówkowe za granicą są płatne.
11
Dla rachunku eKonto PRP dostępna jest wyłącznie karta Visa payWave.
12
Dla Klientów korzystających z rachunku eKonto PRP 5 pierwszych wypłat gotówkowych w pozostałych bankomatach krajowych w danym miesiącu kalendarzowym jest bezpłatne.
13
Po 25 roku życia rachunek eKonto możliwości zostanie przekształcony na eKonto osobiste. Oznacza, że od 25 roku życia obowiązuje Cię opłaty i prowizje dla eKonta osobistego,
14
Dotyczy wydania karty Visa Foto dla rachunku eKonto osobiste.
15
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
16
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika rodzajowego.
17
Nie dotyczy karty Mastercard Mobilna.
18
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa payWave, Mastercard PayPass, Visa Tymczasowa, Visa Pionowa,
Mastercard Pionowa, Visa Me, Visa Foto, Mastercard Mobilna.
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b) Visa Aquarius payWave5/Mastercard Aquarius PayPass™, 5/Visa Świat Intensive/Visa Intensive/Mastercard Intensive

Rodzaj czynności
1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty

mKonto Intensive
0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
a) Dla kart Visa Aquarius payWave/Mastercard Aquarius PayPass™/Visa Intensive/Mastercard Intensive
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji
bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów
indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie4 minimum:
b) Dla kart Visa Świat Intensive
3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł
n/d
10 zł
0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu
5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

Opłaty/prowizje

0 zł
0 zł

1

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski
a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł
7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

0 zł
1

0 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą1

0 zł

9. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory6
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach2

5 zł

11. Opłata za zmianę PIN

0 zł

3

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

25 zł
0 zł

Dla kart Visa Świat Intensive: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank nie pobiera prowizji za przewalutowanie transakcji.
Dla pozostałych kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9%
od wartości transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości
transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
3
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
4
Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta,
warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie,
wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia
miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne),
płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart
wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
5
Od 21.06.2018 r. karta zostaje wycofana ze sprzedaży, nie dotyczy wydania duplikatu karty.
6
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa Aquarius payWave, Mastercard Aquarius PayPass, Visa Świat
Intensive, Visa Intensive, Mastercard Intensive.
1
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c) Visa Junior/Mastercard Junior Opaska

Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności
1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego / drugiego i
kolejnych rachunków typu eKonto

Visa Junior

Mastercard Junior Opaska

0 zł

25 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

0 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zl

4. Opłata za wydanie duplikatu
5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

15 zł

n/d
0 zł

1

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet,
Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.na terenie Polski2
a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

0 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie
innej niż PLN na terenie Polski:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich
bankomatów”
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł

0 zł

0 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich
bankomatów”
- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

0 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

1

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za
granicą1

0 zł
10 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

0 zł

12. Opłata za zmianę PIN4

0 zł

13. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

14. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash
0 zł
back)
1
Dla karty Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji.
Dla karty Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od
wartości transakcji.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
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d) Mastercard Gold PayPassTM, eKarta9, eKarta wirtualna9, Mastercard® Debit Naklejka, Mastercard Opaska8 – wydawane do wszystkich rachunków

Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

Mastercard Gold
PayPass

eKarta

Mastercard® Debit Naklejka

eKarta wirtualna

Mastercard Opaska

0 zł

25 zł6

10 zł7

0 zł

50 zł

1. Opłata za wydanie karty
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

9,99 zł

1, 6

3. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową

/1,5 zł

1, 6

n/d

0 zł

n/d

25 zł

0 zł

25 zł6

6

n/d

4. Opłata za zastrzeżenie karty

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

0 zł

2

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych i za granicą2
10. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory10
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

0 zł

n/d

0 zł

n/d

0 zł

0 zł

n/d

0 zł

n/d

0 zł

n/d

5 zł

n/d

0 zł

n/d

25 zł

0 zł

n/d

4%

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3
12. Opłata za zmianę PIN4

5 zł
0 zł

13. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
14. Opłata za zmianę limitu karty przez Konsultanta
mLinii/Eksperta online
15. Opłata za ustalenie tymczasowego limitu karty przez
Konsultanta mLinii/Eksperta online
16. Opłata za załadowanie/rozładowanie karty przez
Konsultanta mLinii/Eksperta online
17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu
(Mastercard® cash back)
18. Awaryjna wypłata gotówki

n/d

2

7. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich
bankomatach na terenie Polski

5

n/d

0 zł

5. Opłata za wydanie duplikatu
6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł

n/d

0 zł

25 zł
n/d

2 zł

n/d

2 zł

n/d

n/d

2 zł

n/d

2 zł

n/d

n/d

2 zł

n/d

2 zł

n/d

0 zł

n/d

175 USD

n/d

Opłata jest zwracana do 20go dnia roboczego następnego m-ca, jeśli Klient dokona transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard Gold PayPass na kwotę 2000 zł w miesiącu. Transakcja musi
zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania
opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej
transakcji bezgotówkowych. Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer
z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych
a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
2
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od
wartości transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla eKarty/eKarty wirtualnej: przy transakcjach bezgotówkowych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja
(łącznie z marżą) to 3% od wartości transakcji.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
6
Nie dotyczy rachunku mKonto Intensive, opłata w tym wypadku 0 zł.
7
Nie dotyczy rachunku mKonto Aquarius i mKonto Intensive, opłata w tym wypadku 0 zł.
1
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Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika rodzajowego.
10
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Mastercard Gold PayPass, eKarta, eKarta wirtualna, Mastercard Debit
Naklejka, Mastercard Opaska.
8
9

3. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej– eKonto walutowe1
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowadzenie

0 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu SWIFT/ walutowego zewnętrznego

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu SEPA

0 zł

c) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego

2

Internet, AST

0 zł

BOK/Placówka

2 zł

3. Obsługa gotówkowa w placówce mBank
a) wpłata/wypłata gotówkowa3

9 zł

b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty.
2
AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
3
Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości
realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. Opłata nie dotyczy wpłat na poczet spłaty raty kredytu hipotecznego lub samochodowego waloryzowanego
kursem waluty USD/EUR. Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 500 USD/EUR.
1

a) Karta Visa Classic do rachunku eKonto prowadzonego w GBP1,5, EUR1,5, USD1,5

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej

30 zł

2. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową

30 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

0 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2

0 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych
7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

5 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą

2

10 zł

9. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory6
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5 zł

11. Opłata za zmianę PIN

4

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
1

0 zł

2

0 zł
25 zł

Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opłaty.
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Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą)
to 3% od wartości transakcji. (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
2
Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki w walucie innej niż waluta rachunku, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to
3% od wartości transakcji. (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
6
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa Classic do rachunku eKonto prowadzonego w GBP, EUR, USD.
2

II. Rachunki oszczędnościowe
1. Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej- eKonto oszczędnościowe
Rodzaj czynności
1. Prowadzenie

Opłaty/prowizje
0 zł

2. Przelewy
a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym
miesiącu kalendarzowym przelewu
c) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym
miesiącu kalendarzowym przelewu ekspresowego

Internet, AST1

0 zł

BOK/Placówka

2 zł

Internet, AST1

0 zł

BOK/Placówka

6 zł

Internet/BOK/Placówka

9 zł

Internet

9 zł

d) dokonanie przelewu SORBNET

Internet/BOK/Placówka

35 zł

3. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku
a) wpłata/wypłata gotówkowa2
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) wpłata/wypłata gotówkowa2
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

9 zł
10 zł
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę
awizowaną. Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej
20 000 zł.
1
2
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2. Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie
Opłaty/prowizje
(ceny zależne od wieku)

Rodzaj czynności

13 – 24 lata2
1. Prowadzenie

Powyżej 25 roku życia
0 zł

2. Przelewy w złotych polskich
a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego przelewu w
danym miesiącu kalendarzowym

Internet/AST1

0 zł

0 zł

BOK/Placówka

0 zł

2 zł/0 zł3

Internet/AST1

0 zł

0 zł

BOK/Placówka

0 zł

6 zł/0 zł3

0,5 zł/0 zł3

9 zł/0 zł3

Internet/BOK/Placówka

AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
Obowiązuje dla umów zawartych od 02.08.2016r. Dla umów zawartych do 01.08.2016r. obowiązują opłaty z kolumny „Powyżej 25 roku życia”.
3
Dotyczy celu Wspieraj cały rok.
1
2

3. Rachunek IKE
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowadzenie

0 zł

2. Inne czynności
a) przyjęcie dyspozycji ustanowienia/zmiany/odwołania osoby/ób uposażonej/ych do Rachunku IKE

15 zł

b) realizacja dyspozycji zwrotu/wypłaty/wypłaty transferowej środków z mBanku (nie dotyczy pkt. c.)

200 zł

1

c) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku na indywidualne konto emerytalne IKE mSkarbiec prowadzone przez TFI Skarbiec S.A.
1

1

50 zł

Jeżeli dyspozycja zostanie złożona przed upływem 12-to miesięcznego terminu obowiązywania Umowy o prowadzenie Rachunku IKE w mBanku.
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III. Karty kredytowe
1. Karty kredytowe Visa

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Visa Classic
payWave

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej

Visa Premium
30 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej
(Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba transakcji bezgotówkowych
(włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za
ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej
(Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
a) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, nie zależy od
iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy
ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy
wyniesie minimum7:
b) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu
wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy

Visa
Miles & More
50 zł5/100 zł6

Visa Miles & More
Premium
100 zł5/300 zł6

0 zł
70 zł

300 zł

200 zł

600 zł

12 000 zł lub
240 transakcji

24 000 zł lub
240 transakcji

n/d

n/d

100 zł7

300 zł3,7

200 zł

600 zł

12 000 zł7

24 000 zł7

n/d

n/d

210 zł8

900 zł8,9

200 zł

600 zł

3

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej

0 zł

5. Opłata za duplikat karty

0 zł

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1

0 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1

5%, min. 10 zł

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych1
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)
11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5%, min. 10 zł
5 zł

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

5%, min. 4 zł

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

7%, min. 6 zł

13. Opłata za przelew z rachunku kart w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer
14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
15. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony
gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
16. Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń (ubezpieczenie dobrowolne)
17. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
18. Prowizja za podwyższenie limitu karty

0 zł
2,5%. min. 4 zł
3,5%. min. 6 zł
4%
0,35% x miesięcznie od salda zadłużenia (nie mniej niż 1 zł)
25 zł
1% kwoty podwyższenia
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19. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące
zadłużenia przeterminowanego4
20. Opłata za wyciąg papierowy
21. Awaryjna wypłata gotówki

8 zł
7,5 zł
Równowartość 175 USD

2

22. Opłata za wydanie karty zastępczej

2

250 USD

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.
2
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
3
Dla kart Visa Aquarius wydanych w mBanku d. MultiBanku opłata roczna wynosi 250 zł. (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
3
Dla kart Visa Aquarius wydanych w mBanku d. MultiBanku opłata roczna wynosi 300 zł. (Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
4
Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016 r.
5
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r.
6
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r.
7
Od 1 marca 2022 r. jedynym warunkiem zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe będzie wykonanie transakcji o określonej wartości. To oznacza, że bank nie będzie uwzględniał już ilości
wykonanych transakcji.
8
Od 1 marca 2022 r. bank zacznie pobierać opłatę roczną za karty kredytowe, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej
umowy. Bank będzie pobierał tę opłatę :
a) niezależnie od liczby lub wartości transakcji,
b) w terminie określonym w umowie lub regulaminie dotyczącym kart kredytowych.
Do 28 lutego 2022 r. Bank będzie uwzględniał liczbę lub wartość transakcji, jako warunek zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe, których kredyt oprocentowany jest w ten sposób.
9
Dla kart Visa Aquarius wydanych w mBanku d. MultiBanku, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy
opłata roczna wynosi 750 zł. (Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
1
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2. Karty kredytowe Mastercard®

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

Mastercard
Me

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce
zastrzeżonej (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
2. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce
zastrzeżonej (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
2. Opłata za umieszczenie własnej grafiki lub zdjęcia

11

3. Opłata za wydanie karty dodatkowej
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
3. Opłata za wydanie karty dodatkowej
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty głównej
(Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba
transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze
wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty
kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:
4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty głównej
(Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
a) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu,
zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu wysokości stopy
lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji
bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart
wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za
ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum13:
b) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu,
zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy
lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy
5. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty dodatkowej (Obowiązuje do
28.02.2022 r.)
5. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty dodatkowej (Obowiązuje od
01.03.2022 r.)

Mastercard
Standard
(z opłatą
roczną)

World
Mastercard

Mastercard
Miles & More

Mastercard
Miles & More
Premium

World
Mastercard
Intensive

World EliteTM
Mastercard

10 zł

30 zł

50 zł9/100 zł10

100 zł9/300 zł10

50 zł

900 zł

10 zł

30 zł

50 zł9/100 zł10

100 zł9/300 zł10

50 zł

1 200 zł

10 zł

n/d
0 zł
0 zł

50 zł12

200 zł4/350 zł5

70 zł6,7

10 000 zł

18 000 zł lub
240 transakcji

12 000 zł lub
240 transakcji

200 zł

600 zł

400 zł

n/d

n/d

30 000 zł

100 zł12

350 zł13

100 zł13

200 zł

600 zł

400 zł

900 zł3

1 200 zł3
10 000 zł

18 000 zł13

12 000 zł13

n/d

n/d

30 000 zł

n/d

900 zł14,15

210 zł14

200 zł

600 zł

n/d

1 50014

0 zł

0 zł

6. Opłata za duplikat karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

600 zł

600 zł
0 zł
0 zł

1

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach
krajowych
9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach
banków krajowych (usługa dostępna w oddziałach
banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

0 zł

5%, min. 10 zł

0 zł
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10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach
zagranicznych1
11. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach
banków zagranicznych1
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających
wypłatę gotówki w kasie)
12. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego
limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach
wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)
13. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
13. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
14. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach
płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer
15. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu
podatkowego (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
15. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu
podatkowego (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
16. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory (Obowiązuje od
01.03.2021 r.)
17. Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń
(ubezpieczenie dobrowolne)

5%, min. 10 zł

0 zł

5%, min. 10 zł

0 zł

5 zł
5%, min. 4 zł
7%, min 6 zł
0 zł
2,5%, min. 4 zł
3,5%, min. 6 zł

4%

0,35% x miesięcznie od salda zadłużenia( nie mniej niż 1 zł)

18. Priority Pass – opłata za wejście do saloników VIP
Lounge (jednorazowo za każdą osobę)
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

n/d

18. Priority Pass – opłata za wejście do saloników VIP
Lounge (jednorazowo za każdą osobę)
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

n/d

19. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
20. Prowizja za podwyższenie limitu karty
21. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w
serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia
przeterminowanego8
22. Opłata za wyciąg papierowy
23. Awaryjna wypłata gotówki

2

Posiadacz karty
Priority Pass – 0 zł
Osoba towarzysząca
– 100 zł
Posiadacz karty
Priority Pass – 0 zł
Osoba towarzysząca
– 150 zł
25 zł

1% kwoty podwyższenia
8 zł
7,5 zł
Równowartość 175 USD

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3 % od wartości transakcji (nie
dotyczy karty World Mastercard Intensive).
2
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
3
W przypadku posiadania jedynie karty głównej:
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł,
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 60 000 zł.
W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej jednej karty dodatkowej:
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy wyniesie
minimum 120 000 zł,
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 miesięcy
wyniesie minimum 90 000 zł.
1
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Opłata obowiązuje dla umów zawartych do 30.06.2015r. (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
Opłata obowiązuje dla umów zawartych od 01.07.2015r. oraz dla kart wydanych dla klientów mBanku d.Multibanku bez względu na okres podpisania umowy. (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
6
Dla kart Mastercard Standard wydanych w mBanku d. MultiBanku opłata jest zwracana w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji
bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu. Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym w którym
karta została wydana (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
7
Dla kart wydanych dla klientów mBanku d.MultiBanku do dnia 02.04.2012 r. opłata roczna za każdy kolejny rok użytkowania karty głównej wyniesie 84 zł. (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)
8
Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016 r.
9
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r.
10
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r.
11
Opłata dotyczy klientów, którzy wybrali własny, indywidualny wizerunek karty. Nie obowiązuje przy wyborze wizerunku z galerii banku oraz wizerunku standardowego.
12
Opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 8 000 zł.
13
Od 1 marca 2022 r. jedynym warunkiem zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe będzie wykonanie transakcji o określonej wartości. To oznacza, że bank nie będzie uwzględniał już
ilości wykonanych transakcji.
14
Od 1 marca 2022 r. bank zacznie pobierać opłatę roczną za karty kredytowe, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej
umowy. Bank będzie pobierał tę opłatę :
a) niezależnie od liczby lub wartości transakcji,
b) w terminie określonym w umowie lub regulaminie dotyczącym kart kredytowych.
Do 28 lutego 2022 r. Bank będzie uwzględniał liczbę lub wartość transakcji, jako warunek zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe, których kredyt oprocentowany jest w ten sposób.
15
Wysokość opłaty rocznej dla umów zawartych w mBanku do 30.06.2015r., których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i
wskaźnika z tej umowy wynosi 600 zł. (Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
4
5
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IV. Kredyt odnawialny
Opłaty/prowizje

1. Prowizja za udzielenie kredytu (Obowiązuje do 03.01.2021 r.)

eKonto możliwości / eKonto osobiste/
eKonto m/eKonto / eKonto z taryfą
standard/ eKonto z taryfą plus / eKonto z
darmowymi bankomatami eKonto dla
młodych / eKonto mobilne / mKonto Multi
2,5% – 5% kwoty kredytu, min. 69 zł

1. Prowizja za udzielenie kredytu (Obowiązuje od 04.01.2021 r.)

3,5% – 5% kwoty kredytu, min. 99 zł

3,1% – 5% kwoty kredytu, min. 99 zł

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (Obowiązuje do 03.01.2021 r.)

2,5% - 5% kwoty podwyższenia

2,1% - 5% kwoty podwyższenia

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (Obowiązuje od 04.01.2021 r.)

3,5% - 5% kwoty podwyższenia, min. 99 zł

3,1% - 5% kwoty podwyższenia, min. 99 zł

3. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres (Obowiązuje do 03.01.2021 r.)

2,5% kwoty odnowienia, min. 69 zł

2,1% kwoty odnowienia, min. 69 zł

3. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres (Obowiązuje od 04.01.2021 r.)

3,5% kwoty odnowienia, min. 99 zł

3,1% kwoty odnowienia, min. 99 zł

1% nie mniej niż 40 zł

0,8%

Rodzaj czynności

4. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres

2

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny

7. Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń” (ubezpieczenie dobrowolne)
2

mKonto Intensive

2,1% – 5% kwoty kredytu, min. 69 zł

75 zł

1

6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub
warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu
1

mKonto Aquarius

50 zł
0,35% x miesięcznie od salda zadłużenia( nie mniej niż 1 zł)

W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana.
Obowiązuje dla umów zawartych do 15.09.2009 r. w mBanku d.MultiBanku dla których nie został zawarty aneks zmieniający warunki umowy od 18.12.2012 r.

V. Kredyt gotówkowy
Rodzaj czynności
1. Prowizja za udzielenie kredytu1

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

Opłaty/prowizje
Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu.
Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej
Banku.
Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w aneksie do umowy
kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie
internetowej Banku.

3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

0 zł

4. Opłata za udzielenie karencji

0 zł

5. Koszty restrukturyzacji umowy

0 zł

6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej
sporządzenia aneksu
1
Dotyczy wniosków złożonych poprzez Internet/mKiosk/Centrum Kredytowe/Centrum Finansowe/Konsultanta mLinii/Eksperta online.

0 zł
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VI. mPożyczka
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie pożyczki.
Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej Banku.

1. Prowizja za udzielenie pożyczki
2. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o pożyczkę

0 zł

3. Opłata za udzielenie karencji

0 zł

4. Koszty restrukturyzacji umowy

0 zł

5. Opłata za realizację dyspozycji pożyczkobiorcy zmieniającej parametry pożyczki lub warunki umowy nie
wymagającej sporządzenia aneksu

0 zł

VII. Kredyt samochodowy i kredyt samochodowy online
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Kredyt samochodowy

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu. Zakres wysokości prowizji podany
jest na stronie internetowej Banku

2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

0 zł

a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do
12.12.2011 r.1
4. Opłata za zmianę waluty kredytu

1

Kredyt samochodowy online
0 zł

2%

n/d
0 zł

5. Koszty restrukturyzacji Umowy

70 zł

6. Opłata za sporządzenie Aneksu

50 zł

7. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub
warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu

50 zł

8. Opłata za udzielenie karencji

70 zł

Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000 zł. Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku.

VIII. Kredyt maklerski: obrotowy, odnawialny, BRE Emisja1
Rodzaj czynności

0% - 3%

2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres

0% - 3%

3. Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit)

0% - 3%

4. Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy kredytu
1

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za udzielenie kredytu

50 zł - 500 zł

Produkt dostępny dla Klientów Domu Maklerskiego mBanku S.A.
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IX. Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna1
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

od 0% do 4% kwoty kredytu

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

od 0% do 4% kwoty podwyższenia

4. Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0%

5. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania
6. Prowizja za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący
7. Opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty
2% od przyznanej kwoty kredytu
0 zł6/99 zł

2

8. Koszty restrukturyzacji Umowy3

150 zł

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy

100 zł

10. Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagająca sporządzenia
aneksu

100 zł

11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu
12. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczania

100 zł – 500 zł
300 zł

4

13. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy

0 zł

14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta
15. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku

250 zł
0 zł

5

16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego

0 zł

5

17. Opłata za wystawienie promesy

150 zł

18. Prowizja za prolongatę kredytu

0,5% prolongowanej kwoty kredytu

19. Prowizja za zmianę waluty kredytu

1% wartości operacji

20. Opłata za zmianę waluty spłaty kredytu

0 zł

21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego/treści archiwalnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta
22. Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki – od każdej nieruchomości

40 zł
400 zł – lokal mieszkalny, działka budowlana
700 zł – dom mieszkalny, lokal użytkowy

23. Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji
pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)
1
Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego, MultiPlanu oraz MultiPlanu Waloryzowanego.
2
Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. w mBanku.
Dla umów zawartych w mBanku d. MultiBanku opłata dotyczy kredytów uruchomionych od 01.06.2009 r.
3
Dotyczy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych.
4
Opłata jest pomniejszana o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje.
5
Usługa tymczasowo niedostępna w ofercie mBanku.
6
Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.05.2009 w mBanku d.MultiBanku.

15 zł
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Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta1
Dokumenty dotyczą produktów depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych osobom fizycznym.

Rodzaj dokumentu

Opis dokumentu

Tryb pobierania opłaty

Cena

Opłata pobierana za każdy wydany dokument.
W przypadku historii operacji opłata pobierana za
każdy miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem.
Dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami2

Dokumenty o charakterze zaświadczeń

Duplikaty/kopie

Dokumenty o charakterze opinii

Dokumenty niestandardowe

Dokumenty potwierdzające wykonanie
pojedynczej transakcji oraz historia
operacji i zestawienie transakcji

Dokumenty stwierdzające stan
faktyczny posiadanych przez Klienta
produktów
Duplikaty lub kopie dokumentów
dotyczących posiadanych przez Klienta
produktów

Opłata nie jest pobierana:
a) za historię operacji dla rachunków z kredytem
odnawialnym (dotyczy rachunków eKonto, mKonto
Multi, mKonto Aquarius)
b) za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej
w placówce Banku
c) za kopię wyciągu z Karty Kredytowej

10 zł

Opłata za każdy wydany dokument. Jeden dokument
może dotyczyć jednego produktu

40 zł

Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na
liczbę stron

80 zł

Opłata za każdy wydany dokument obejmujący okres
Dokumenty zawierające informację na
12 miesięcy, który zawiera:
temat obsługi posiadanych przez Klienta
a) opinię o jednym produkcie albo
produktów
b) opinię o Kliencie
Dokumenty zawierające informacje nie
występujące w standardowych
Opłata za każdy wydany dokument
formularzach wykorzystywanych przez
Bank

Cykliczny wyciąg miesięczny dotyczący zestawienia transakcji produktu depozytowego

80 zł

100 zł
5 zł

Opłaty za dostarczenie dokumentu:
- listem priorytetowym
- przesyłką kurierską

1
2
3

0 zł
25 zł

3

- odbiór osobisty w placówce mBanku

0 zł

- przesłanie skanu dokumentu

5 zł

1

Posiadacze rachunku mKonto Intensive nie ponoszą opłat za wydanie dokumentów.
W przypadku, kiedy na zamówiony dokument składa się więcej niż 2000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej.
Opcja dostępna tylko na terenie RP.
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Inne opłaty i prowizje
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Hasła jednorazowe w formie SMS

0 zł

2. Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

15 zł/0 zł1

3. Zbiorcza informacja o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski

25 zł

4. Realizacja dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy wykonany przelew

4 zł

5. 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) 2

80 zł

6. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25 zł

7. Powiadomienia SMS

Abonament miesięczny

SMS poza abonamentem

a) Abonament I

0 SMSów

0 zł

0,35 zł

b) Abonament II

20 SMSów

3 zł

0,35 zł

c) Abonament III

45 SMSów

6 zł

0,35 zł

d) Abonament IV

90 SMSów

9 zł

0,35 zł

e) Abonament V

180 SMSów

0 zł

0,35 zł

4

Ilość SMSów w abonamencie

3

8. Odzyskanie środków pieniężnych będących przedmiotem zlecenia płatniczego

50 zł

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

30 zł

Posiadacze rachunku mKonto Intensive nie ponoszą opłaty.
2
Opłatą obciążany jest podmiot występujący o opinię. Opłata nie jest pobierana od zagranicznych banków, udziałowców strategicznych mBanku S.A. oraz w przypadkach określonych w art. 110,
ust. 1 – 6 Ustawy Prawo bankowe.
3
Niewykorzystane SMSy nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
4
Abonament dostępny tylko dla posiadaczy rachunku mKonto Intensive. Dla Klientów korzystających z usługi "Powiadomienia SMS", w przypadku przekształcenia rachunku na mKonto Intensive,
zmiana wysokości opłaty za abonament oraz pozostałych parametrów w ramach abonamentu nastąpi na wniosek Klienta.
1
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Produkty wycofane ze sprzedaży
1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich
Opłaty/prowizje

eKonto
Rodzaj czynności
izzy1

1. Prowadzenie (opłata miesięczna)

eKonto,
mobilne, dla
młodych, z
darmowymi
bankomatami,
standard
0 zł

mKonto

m (ceny zależne od wieku)
plus

7 zł/0 zł9

Usługa Pakiet

Multi2

13 – 20
lat

21 – 24
lata

Powyżej
25 roku
życia

Active

Classic

Intensive

Comfort

Active

0 zł

0 zł

5 zł/0 zł9

9 zł/5 zł3

19,5 zł3

49,5 zł3

7,5 zł

15 zł/5zł4
15 zł5

Aquarius
Classic,
Aquarius

19,5 zł6

2. Przelewy w złotych polskich
a) dokonanie przelewu
(wewnętrznego, zewnętrznego,
do ZUS i US)
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) dokonanie przelewu
(wewnętrznego, zewnętrznego,
do ZUS i US)
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) dokonanie przelewu
ekspresowego
c) dokonanie przelewu
SORBNET

Internet, AST7

0 zł

BOK/Placówka

2 zł

Internet, AST7

0 zł

BOK/Placówka

6 zł

0 zł

0 zł

Internet

5 zł

Internet/BOK/
Placówka

35 zł

15 zł

35 zł

3. Przelewy w walucie obcej (Internet, BOK, placówka)
a) dokonanie przelewu SWIFT/przelewu
walutowego

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu SEPA

0 zł

4. Transakcje BLIK

0 zł

5. Inne czynności
a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe
(utworzenie, aktualizacja, odwołanie,
realizacja)
b) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia
zapłaty
c) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
c) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
6. Obsługa gotówkowa w placówce
mBanku
a) wpłata/wypłata gotówkowa8

0 zł
2 zł

0 zł

2 zł

0 zł

n/d

7 zł

n/d

0 zł

n/d

n/d

9 zł

n/d

0 zł

n/d

9 zł

0 zł
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(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) wpłata/wypłata gotówkowa8
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej
w wyznaczonym dniu

10 zl

0 zł
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

7. Wpłaty we wpłatomatach
a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci
0 zł
mBanku, Planet Cash, Cashline
b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci
0,2 % min. 2 zł
0 zł
0,2 % min. 2 zł
Euronet (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci
0,2 % min.
0,2 % min.
0,5 % min. 5 zł
0,2 % min. 2 zł
0,5 % min. 5 zł
0 zł
0,5 % min. 5 zł
Euronet (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
2 zł
2 zł
1
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 13 rok życia.
2
Dla rachunków depozytowych obowiązują właściwe stawki opłat i prowizji, analogicznie jak dla mKonta Multi z taryfą Active (z wyłączeniem opłaty za prowadzenie rachunku).
3
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Intensive jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 12 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy
opłata zostanie naliczona) lub wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie
Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach
Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi łącznie minimum 200 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji
na eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).
Opłata nie jest pobierana dla Pakietu Classic jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 5 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata
zostanie naliczona) lub wartość ulokowanych środków w mBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia
Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach
Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z eKontem wynosi łącznie minimum 100 000 zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji
na eKoncie) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum 200 000 zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na eKoncie).
Opłata za Pakiet Active wynosi 5 zł jeśli suma wpływów na rachunek eKonto lub eMax wynosi min. 2 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie
naliczona).
4
mKonto Multi: Opłata wynosi 5 zł jeśli suma wpływów na ten rachunek i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (za wpływ Bank nie uznaje: przelewów pomiędzy rachunkami Posiadacza/Posiadaczy
Rachunku, wpływu z tytułu zakończonej lokaty, uruchomienia kredytu, realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz operacji związanych z
usługą eMakler (przelewy z rachunku brokerskiego na bankowy)) (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata została pobrana). Opłata obowiązuje dla umów zawartych od dnia
26.03.2013 r.
5
Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 25.03.2013 r.
6
mKonto Aquarius, Aquarius Classic: Opłata wynosi 0 zł jeśli suma wpływów na ten rachunek i/lub eMax wynosi min. 5 000 zł (za wpływ Bank nie uznaje: przelewów pomiędzy rachunkami
Posiadacza/Posiadaczy Rachunku, wpływu z tytułu zakończonej lokaty, uruchomienia kredytu, realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz
operacji związanych z usługą eMakler (przelewy z rachunku brokerskiego na bankowy)) lub średnia suma aktywów Klienta w Banku (dotyczy tylko produktów dla osób fizycznych z wyłączeniem
produktów dla klientów Private banking) wynosi min. 100 000 zł lub suma obrotów na eMakler wynosi 100 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata została pobrana).
7
AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
8
Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej 20 000 PLN.
Wypłata awizowana powyżej 50 000 zł zwolniona jest z opłaty. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości
realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną.
9
eKonto z taryfą plus/eKonto m powyżej 25 roku życia: Opłata wynosi 0 zł jeśli suma wpływów na ten rachunek i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (za wpływ Bank nie uznaje: przelewów
pomiędzy rachunkami Posiadacza/Posiadaczy Rachunku, wpływu z tytułu zakończonej lokaty, uruchomienia kredytu, realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych oraz operacji związanych z usługą eMakler (przelewy z rachunku brokerskiego na bankowy)) (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata została
pobrana).
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2. Rachunki oszczędnościowe
a) eMax Izzy

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
(pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji)

1. Prowadzenie

0 zł

2. Przelewy w złotych polskich
a) wykonanie przelewu wewnętrznego1
1

0 zł

Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A. Przelew możliwy do realizacji za pośrednictwem Internetu.

b) eMax

Rodzaj czynności
1. Prowadzenie

Opłaty/prowizje
0 zł

2. Przelewy w złotych polskich
Internet, AST1

0 zł

a) dokonanie przelewu wewnętrznego/ zewnętrznego
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

BOK/Placówka
Internet, AST1
BOK/Placówka

2 zł
0 zł
6 zł

b) dokonanie przelewu ekspresowego

Internet

5 zł

c) dokonanie przelewu SORBNET

Internet/BOK/Placówka

a) dokonanie przelewu wewnętrznego/ zewnętrznego
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

35 zł

3. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku
a) wpłata/wypłata gotówkowa2
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
a) wpłata/wypłata gotówkowa2
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

9 zł
10 zł
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
2
Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mBanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę
awizowaną. Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. Obowiązek awizowania wypłat dla kwot powyżej
20 000 zł.
1
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3. Lokaty
a) Lokata plus1
Wysokość potrącenia z tytułu wcześniejszego zakończenia lokaty w zależności od kwartału, w którym nastąpiło wcześniejsze zakończenie lokaty:
Q - kwartał, w którym nastąpiła wypłata środków z rachunku lokaty
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
% - procent wypłaconych odsetek netto
Lokata plus 3 – miesięczna
60%

1

Lokata plus 6 – miesięczna

60%

50%

Lokata plus 9 – miesięczna

60%

50%

40%

Lokata plus 12 – miesięczna

60%

50%

50%

7Q

8Q

9Q

10Q

40%

Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r.

4. Debetowe karty płatnicze do rachunków wycofanych ze sprzedaży
a) Visa payWave8/Mastercard PayPass™,8/Visa Foto6,8/Visa Pionowa8/Mastercard Pionowa8/Mastercard Mobilna9

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

mKonto Multi
Comfort

mKonto
Active

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

5 zł

3. Miesięczna opłata za wizerunek karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
3. Miesięczna opłata za wizerunek na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

5 zł2/3 zł3

Aquarius

3 zł

3 zł7

2 zł

n/d

2 zł

n/d

10 zł

n/d

10 zł

n/d

5. Opłata za zastrzeżenie karty
6. Opłata za duplikat karty

Aquarius Classic
0 zł

0 zł
15 zł

10

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1

0 zł
0 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz
bankomatach Santander Bank Polska S.A.5
- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł

2,5 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

7 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł

7 zł

2,5 zł

- dla wypłat co najmniej 100 zł

7 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł

7 zł

2,5 zł

11. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą1

7 zł

0 zł

10. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
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12. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków w Polsce i za granicą1
13. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory11
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
14. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku (usługa dostępna
w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)

15. Opłata za zmianę PIN4
16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

10 zł
4%
5 zł
0 zł

10

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

25 zł
0 zł

Dla kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości
transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) do 25.03.2013 r.
3
Opłata dotyczy kart wydanych do mKonta Multi (Active) od 26.03.2013 r.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
6
Karta Visa Foto jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku mKonto Multi Comfort i mKonto Multi Active.
7
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub
kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie minimum 5 transakcji. Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać
anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty
(tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową,
wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową
jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie
jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
8
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
9
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika rodzajowego.
10
Nie dotyczy karty Mastercard Mobilna.
11
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa payWave, Mastercard PayPass, Visa Foto, Mastercard Pionowa, Visa
Pionowa, Mastercard Mobilna.
1
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b) Visa payWave12/Mastercard PayPass™,12/Visa Tymczasowa/Visa Foto9, 12/Visa Me10, 12/Visa Pionowa12/Mastercard Pionowa12/Mastercard Mobilna13

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do
pierwszego / drugiego i kolejnych rachunków typu
eKonto
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub
liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji
bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana
dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla
Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie5
minimum:
2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu
kalendarzowym:
- Użytkownik karty co najmniej raz zaloguje się do
aplikacji mobilnej oraz
- wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych
przez Użytkownika karty (i nie anulowanych) dowolną:
- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc
wyniesie5 minimum:
Wysokość opłaty to 3 zł, jeśli w danym miesiącu
kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych,
wykonanych przez Użytkownika karty (i nie
anulowanych) dowolną:
- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc
wyniesie5 minimum:
Wysokość opłaty to 10 zł, jeśli w danym miesiącu

kalendarzowym Użytkownik karty nie spełni warunków
opisanych powyżej.
Wysokość opłaty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu
kalendarzowym ilość transakcji bezgotówkowych,
wykonanych przez Użytkownika karty (i nie
anulowanych) dowolną:
- kartą debetową i/lub
- kartą kredytową
z oferty dla klientów indywidualnych za ostatni miesiąc
wyniesie5 minimum:

eKonto
standard

eKonto
plus

eKonto m (ceny zależne od wieku)
13 – 20 lat

21 – 24 lata

Powyżej 25
roku życia

eKonto

eKonto z
darmowymi
bankomatami

0 zł

eKonto
mobilne

eKonto dla
młodych

0 zł/10 zł

7 zł

7 zł

0 zł

4 zł

7 zł

7 zł

7 zł

0 zł

4 zł

350 zł

350 zł

n/d

5 transakcji

350 zł

350 zł

350 zł

n/d

5 transakcji

0 zł/3 zł/10 zł

0 zł

0 zł/4 zł

0 zł/3 zł/10 zł

0 zł

0 zł/4 zł

350 zł i jedno logowanie do
aplikacji mobilnej

n/d

n/d

350 zł i jedno logowanie do aplikacji
mobilnej

n/d

n/d

n/d

n/d

350 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

nie zostały spełnione warunki zmniejszenia
opłaty, które dotyczą logowania się i/lub
wartości transakcji bezgotówkowych

n/d

n/d

n/d

5 transakcji

n/d

5 transakcji

350 zł

nie zostały spełnione
warunki zmniejszenia
opłaty, które dotyczą
logowania się i/lub wartości
transakcji bezgotówkowych

n/d

n/d
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3. Miesięczna opłata za wizerunek karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
3. Miesięczna opłata za wizerunek na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
4. Opłata za zmianę wizerunku na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

2 zł

2 zł

n/d

2 zł

n/d

2 zł

2 zł

n/d

2 zł

n/d

10 zł

10 zł

n/d

10 zł

n/d

10 zł

10 zł

n/d

10 zł

n/d

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

6. Opłata za wydanie duplikatu6

15 zł

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1
8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach
mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander
Bank Polska S.A. terenie Polski2
a) dla wypłat co najmniej 100 zł
b) dla wypłat poniżej 100 zł
9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci
Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł
- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł
b) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł
- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł
10. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych
bankomatach krajowych:
a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat co najmniej 100 zł
- dla wypłat poniżej 100 zł
b) dla Klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze
wszystkich bankomatów”
- dla wypłat co najmniej 100 zł
- dla wypłat poniżej 100 zł
11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za
granicą1
12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych i za granicą1
13. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory15
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
14. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3
15. Opłata za zmianę PIN

4

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2,5 zł

2,5 zł

0 zł

2,5 zł

2,5 zł

2,5 zł

2,5 zł

2,5 zł

2,5 zł8

7 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7 zł

0 zł

7 zł

7 zł/0 zł7

7 zł

2,5 zł

0 zł

2,5 zł11

2,5 zł

7 zł

2,5 zł

7 zł

7 zł/2,5 zł7,8

0 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

0 zł

n/d

0 zł

0 zł

2,5zł

n/d

n/d

n/d

n/d

2,5 zł

n/d

2,5 zł

2,5 zł8

7 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7 zł

0 zł

7 zł

7 zł/0 zł7

7 zł

2,5 zł

0 zł

2,5 zł11

2,5 zł

7 zł

2,5 zł

7 zł

7 zł/2,5 zł7,8

0 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

0 zł

n/d

0 zł

0 zł

2,5 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

2,5 zł

n/d

2,5 zł

2,5 zł8

7 zł

0 zł

7 zł

7 zł/0 zł7

7 zł

11

0 zł
10 zł

4%
5 zł

0 zł

5 zł
0 zł
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16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty14

25 zł

17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu
0 zł
(Visa/Mastercard cash back)
1
Dla kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości
transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. Liczba dokonanych transakcji jest dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których
obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub
Pełnomocnik do rachunku)
– odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na
PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą,
transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana
w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
5
Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. Liczba dokonanych transakcji jest dowolna. W przypadku rachunków wspólnych, w których
obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę lub pobrania opłaty w wysokości 3 zł jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku,
każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku
walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w
sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata
pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
6
Nie dotyczy kart Visa Tymczasowa i Mastercard Mobilna.
7
Obowiązuje dla rachunków eKonto dla młodych otwartych od 26.09.2013 r.
8
W przypadku eKonta dla młodych, opłata obowiązuje dla wypłat poniżej 50 zł.
9
Karta Visa Foto jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku eKonto, eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto mobilne, eKonto standard i eKonto plus.
10
Karta Visa Me jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku eKonto m.
11
W przypadku eKonta m od 21 do 24 roku życia, opłata obowiązuje dla wypłat poniżej 50 zł.
12
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
13
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika rodzajowego.
14
Nie dotyczy karty Mastercard Mobilna.
15
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa payWave, Mastercard PayPass, Visa Tymczasowa, Visa Foto, Visa
Me, Mastercard Pionowa, Visa Pionowa, Mastercard Mobilna.
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c) Visa Aquarius payWave/ Mastercard® Aquarius PayPass™/Visa Świat Intensive6

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

mKonto
Aquarius Classic

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

Aquarius
0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
a) Dla kart Visa Aquarius payWave/Mastercard Aquarius PayPass™

3 zł

b) Dla karty Visa Świat Intensive

3 zł4
10 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za duplikat karty

15 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł
0 zł

1

6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski
a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

2,5 zł5

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą1
8. Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków krajowych i za granicą1

0 zł
10 zł

9. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory7 (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

10. Opłata za sprawdzenie salda w bankomatach

5 zł

3

2

11. Opłata za zdefiniowanie i zmianę PIN

0 zł

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

0 zł

Dla karty Visa Świat Intensive: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank nie pobiera prowizji za przewalutowanie transakcji.
Dla pozostałych kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9%
od wartości transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od
wartości transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub
kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie minimum 5 transakcji. Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać
anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty
(tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową,
wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową
jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie
jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
5
Nie dotyczy karty Visa Świat Intensive, opłata w tym wypadku 0zł.
6
Obowiązuje do 07.08.2018 r. Od 08.08.2018 r. karta Visa Świat Intesive będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy rachunku mKonto Intensive.
7
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa Aquarius payWave, Mastercard Aquarius PayPass, Visa Świat Intensive.
1
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d) Visa Me

Opłaty/prowizje

Rodzaj czynności

eKonto izzy

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową
Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać
wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie 5 minimum:

4 zł
5 transakcji

3. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową
3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty
5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

15 zł
0 zł

1

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski

2

0 zł

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski

7 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych2

7 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

7 zł

1

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za graniczą

1

10 zł

11. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory6
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5 zł

13. Opłata za zmianę PIN4

0 zł

14. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Mastercard Cashback)

25 zł
0 zł

Dla kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od
wartości transakcji.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta,
warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie,
wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia
miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne),
płatność internetowa, mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart
wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.
UWAGA: Posiadacze rachunku eKonto izzy poniżej 18. roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty
6
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa Me.
1
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e) Karta Visa eMax do Rachunku oszczędnościowego eMax

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty głównej/dodatkowej

36 zł

2. Roczna opłata za kartę główną/dodatkową

36 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty
5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł
0 zł

1

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBank, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski

2

0 zł

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

1

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą

1

10 zł

11. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory5
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5 zł

13. Opłata za zmianę PIN

0 zł

4

14. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa cash back)

25 zł
0 zł

Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa eMax do Rachunku oszczędnościowego eMax.
1
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f) Karty debetowe dla posiadaczy usługi Pakiet

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
Visa Foto9

eKonto:
Pakiet: Intensive, Classic, Active
Mastercard Debit
Visa payWave9 / Visa
PayPassTM,9/ Mastercard
Pionowa9
Pionowa9/ Mastercard
Mobilna10

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty
głównej/dodatkowej

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

0 zł

3. Miesięczna opłata za wizerunek karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

3. Miesięczna opłata za wizerunek na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4. Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

4. Opłata za zmianę wizerunku na karcie Visa Foto
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

0 zł5/9,99 zł6

2 zł

n/d

2 zł

n/d

10 zł

n/d

10 zł

n/d

5. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

6. Opłata za wydanie duplikatu

0 zł

11

7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1

0 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku,
Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.
na terenie Polski2
a) dla wypłat co najmniej 100 zł
b) dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

0 zł

2,5 zł/0 zł

0 zł

8

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet
w walucie innej niż PLN na terenie Polski
a) dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł
b) dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł
10. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach
krajowych
a) dla wypłat co najmniej 100 zł
b) dla wypłat poniżej 100 zł
11. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą
12. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych i banków za granicą1
13. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory12
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

0 zł

0 zł

2,5 zł/0 zł8

0 zł

0 zł

0 zł

2,5 zł/0 zł8

0 zł
0 zł

1

10 zł

0 zł

4%

14. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5 zł

15. Opłata za zmianę PIN4

0 zł

16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

11

Mastercard Gold PayPass

25 zł
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17. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu
(Visa/Mastercard cash back)

0 zł

18. Awaryjna wypłata gotówki7

n/d

175 USD

Dla kart Visa: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości
transakcji lub 3,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
Dla kart Mastercard: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości
transakcji lub 0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. dostępna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online.
3
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
5
Dla Klientów posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę Mastercard Gold PayPass mieli aktywny Pakiet do eKonta
6
Dla Klientów, posiadających Pakiet do rachunku eKonto, którzy w momencie wnioskowania o kartę Mastercard Gold PayPass nie mieli aktywnego Pakietu do eKonta
7
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBanku S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
8
Dotyczy posiadaczy eKonta z pakietem Intensive
9
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.
10
Karta dostępna jest też dla pełnomocnika rodzajowego.
11
Nie dotyczy karty Mastercard Mobilna.
12
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Visa payWave, Mastercard PayPass, Visa Foto, Mastercard Pionowa, Visa
Pionowa, Mastercard Mobilna, Mastercard Gold PayPass.
1

g) Mastercard PaySIM T-Mobile / Mastercard PaySIM Orange / Mastercard® Debit Naklejka / Mastercard® Zegarek

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje
Mastercard PaySIM T-Mobile /
Mastercard PaySIM Orange

Mastercard® Debit Naklejka

1. Opłata za wydanie karty

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę

0 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za duplikat karty
5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

n/d
1

n/d

15 zł

0 zł

6. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna
internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory 4
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

4%

7. Opłata za zmianę PIN2

0 zł

8. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

Mastercard® Zegarek

25 zł

Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości transakcji lub
0,5% dla transakcji kartą z włączoną usługą wielowalutową.
2
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
3
Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia.
4
Prowizja obowiązuje od 01.03.2021 r. Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy karty Mastercard PaySIM T-Mobile, Mastercard PaySIM Orange, Mastercard
Debit Naklejka, Mastercard Zegarek.
1
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5. Karty kredytowe wycofane z oferty
a) Karty kredytowe Visa

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności

Visa Electron mBank
Visa Electron3
Euro<26

Visa Classic
WP.PL3,
Visa Compensa3, 6,
Visa Orange3,
Visa Credit7 Visa Classic5
Visa Rossmann3,
Visa Classic
Radość Życia4

Visa Gold5

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce
zastrzeżonej

n/d

30 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

n/d

0 zł

Karta bez
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
ubezpieczenia – 35 zł
użytkowania karty głównej (Obowiązuje do 28.02.2022
Karta z ubezpieczeniem
r.)
NNW Polska – 52 zł
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub
Karta z ubezpieczeniem
liczba transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy
NNW World – 70 zł
wyniesie minimum:
Karta z ubezpieczeniem
NNW Sport – 152 zł
3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty głównej (Obowiązuje od 01.03.2022
r.)
a) dla kart kredytowych, których oprocentowanie
Karta bez
kredytu, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu
ubezpieczenia – 35 zł
wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej
Karta z ubezpieczeniem
umowy
NNW Polska – 52 zł
Karta z ubezpieczeniem
Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość
NNW World – 70 zł
transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze
Karta z ubezpieczeniem
wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty
NNW Sport – 152 zł
kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum9:
b) dla kart kredytowych, których oprocentowanie
kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości
stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy
4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
użytkowania karty dodatkowej

n/d

70 zł

200 zł

450 zł

12 000 zł lub 240 transakcji

18 000 zł lub 240
transakcji

36 000 zł lub 240
transakcji

100 zł9

100 zł9

100 zł9

300 zł9

450 zł9

12 000 zł9

12 000 zł9

12 000 zł9

18 000 zł9

36 000 zł9

210 zł10

210 zł10,11

210 zł10

600 zł10

900 zł10

0 zł

5. Opłata za duplikat karty

0 zł

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych1

0 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach
krajowych
8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach
banków krajowych (usługa dostępna w oddziałach
banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)
9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach
zagranicznych1
10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach
banków zagranicznych1 (usługa dostępna w oddziałach
banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

Visa Platinum5

5%, min. 10 zł
5%, min. 10 zł
5%, min. 10 zł
5%, min. 10 zł
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11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego
limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach

5 zł

wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

12. Opłata za przelew z rachunku karty
(Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
12. Opłata za przelew z rachunku
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
13. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach
płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer
14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu
podatkowego (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)
14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu
podatkowego (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
15. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory
(Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
17. Prowizja za podwyższenie limitu karty
18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w
serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia
przeterminowanego8

5%, min. 4 zł
7%, min. 6 zł
0 zł
2,5%, min. 4 zł
3,5%, min. 6 zł

4%
25 zł
1% kwoty podwyższenia
8 zł

19. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

20. Awaryjna wypłata gotówki2

Równowartość 175 USD

21. Opłata za wydanie karty zastępczej2

250 USD

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
3
Od 06.12.2011 karty: Visa Electron, Visa Wp, Visa Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann nie są dostępne w ofercie mBanku.
4
Od 02.04.2013 karta Visa Classic Radość Życia nie jest dostępna w ofercie mBanku.
5
Od 04.06.2013 karty: Visa Classic (wydawana w technologii stykowej), Visa Platinum, Visa Gold nie są dostępne w ofercie mBanku.
6
W związku z rozwiązaniem umowy Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Zadłużenia z Compensa TU S.A., ochrona ubezpieczeniowa dla posiadaczy kart objętych ubezpieczeniem kończy się z dniem
31.05.2015.
7
Dotyczy kart mBanku oraz mBanku d. MultiBanku Visa Murator (od 30.09.2011 r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa Wola Park (od 06.12.2011 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa NAU
(od 01.10.2006 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa MultiZet (od 06.12.2011 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa n (od 30.01.2012 karta nie jest dostępna w ofercie), Visa payWave (od
30.01.2012 karta nie jest dostępna w ofercie).
8
Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016 r.
9
Od 1 marca 2022 r. jedynym warunkiem zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe będzie wykonanie transakcji o określonej wartości. To oznacza, że bank nie będzie uwzględniał już ilości
wykonanych transakcji.
10
Od 1 marca 2022 r. bank zacznie pobierać opłatę roczną za karty kredytowe, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej
umowy. Bank będzie pobierał tę opłatę :
a) niezależnie od liczby lub wartości transakcji,
b) w terminie określonym w umowie lub regulaminie dotyczącym kart kredytowych.
Do 28 lutego 2022 r. Bank będzie uwzględniał liczbę lub wartość transakcji, jako warunek zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe, których kredyt oprocentowany jest w ten sposób.
11
Dotyczy karty Visa Classic Radość Życia
1
2
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b) Karty kredytowe Mastercard®

Rodzaj czynności

1. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej (Obowiązuje do 28.02.2022 r.)

1. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej (Obowiązuje od 01.03.2022 r.)
a) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu wysokości stopy
lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy

b) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy
lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy

Opłaty/prowizje
Mastercard Standard3
(z opłatą miesięczną)
3,5 zł
(opłata miesięczna)

Mastercard Gold3

opłata jest pobierana i zwracana
w trybie miesięcznym - opłata
zostanie zwrócona jeśli wartość
transakcji wyniesie 1200 zł

6 zł
(opłata miesięczna)
opłata jest pobierana i zwracana
w trybie miesięcznym - opłata
zostanie zwrócona jeśli wartość
transakcji wyniesie 1200 zł

10,5 zł7
(opłata miesięczna)

15 zł
(opłata miesięczna)
opłata jest pobierana i zwracana
w trybie miesięcznym - opłata
zostanie zwrócona jeśli wartość
transakcji wyniesie 2200 zł
240 zł4,5
(opłata roczna)
opłata jest zwracana w trybie
miesięcznym o wartości 1/12
pobranej opłaty pod warunkiem
wykonania min. jednej transakcji
bezgotówkowej (z wyłączeniem
przelewów z rachunku karty
kredytowej) w danym miesiącu.
Pierwszy miesięczny zwrot opłaty
nastąpi po pierwszym pełnym
miesiącu kalendarzowym w którym
karta została wydana
20 zł
(opłata miesięczna )
opłata jest pobierana i zwracana
w trybie miesięcznym - opłata
zostanie zwrócona jeśli wartość
transakcji wyniesie 2200 zł
300 zł4,5,9
(opłata roczna)
opłata nie będzie pobrana jeżeli
roczna wartość transakcji
bezgotówkowych (włączając przelewy
ze wszystkich kart wydanych do
rachunku danej karty kredytowej) za
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum
18 000 zł9
45 zł7
(opłata miesięczna)
720 zł7,8
(opłata roczna)

2. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej

0 zł

3. Opłata za duplikat karty

0 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

1

0 zł

5. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

6. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych1

5%, min. 10 zł
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8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych1
(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)
9. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego
(usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5%, min. 10 zł
5 zł

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

5%, min. 4 zł

10. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

7%, min. 6 zł

11. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer

0 zł

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego (Obowiązuje do 28.02.2021 r.)

2,5%, min. 4 zł

12. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)

3,5%, min. 6 zł

13. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory (Obowiązuje od 01.03.2021 r.)
14. Opłata za ekspresową wysyłkę karty
15. Prowizja za podwyższenie limitu karty
16. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia
przeterminowanego6

4%
25 zł
1% kwoty podwyższenia
8 zł

17. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

18. Awaryjna wypłata gotówki2

Równowartość 175 USD

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki kartą, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3 % od wartości transakcji
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
3
Od 03.04.2012 karty Mastercard Standard z opłatą miesięczną i Mastercard Gold nie są dostępne w ofercie mBanku.
4
Dla kart mBanku d. MultiBanku Mastercard Gold z opłatą roczną wydanych do dnia 02.04.2012 r. opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej wyniesie 150 zł, a wydawanych od
03.04.2012 wynosi 200 zł.(obowiązuje do 28.02.2022 r.)
4
Dla kart mBanku d. MultiBanku Mastercard Gold z opłatą roczną, opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej wyniesie 300 zł.(obowiązuje od 01.03.2022 r.)
5
Dotyczy kart Mastercard Aquarius mBanku d. MultiBanku (od 03.04.2012 r. karta nie jest dostępna w ofercie)
6
Opłata nie dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków złożonych od 04.02.2016r.
7
Od 1 marca 2022 r. bank zacznie pobierać opłatę roczną za karty kredytowe, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej
umowy. Bank będzie pobierał tę opłatę :
a) niezależnie od liczby lub wartości transakcji,
b) w terminie określonym w umowie lub regulaminie dotyczącym kart kredytowych.
Do 28 lutego 2022 r. Bank będzie uwzględniał liczbę lub wartość transakcji, jako warunek zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe, których kredyt oprocentowany jest w ten sposób.
8
Dla kart mBanku d. MultiBanku Mastercard Gold z opłatą roczną wydawanych od 03.04.2012 r, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy
lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy opłata roczna wynosi 600 zł. (obowiązuje od 01.03.2022 r.)
9
Od 1 marca 2022 r. jedynym warunkiem zwolnienia z opłaty rocznej za karty kredytowe będzie wykonanie transakcji o określonej wartości. To oznacza, że bank nie będzie uwzględniał już ilości
wykonanych transakcji.
1
2
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6. Ubezpieczenia
a) dla rachunków

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
a) miesięczna opłata za „Ubezpieczenie NNW Ochrona24h”
(ubezpieczenie dobrowolne)1
Ochrona24h STANDARD
Ochrona24h KOMFORT
Ochrona24h PREMIUM
b) ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” (ubezpieczenie
dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy
rachunku) – opłata miesięczna4, 5
Wariant Indywidualny I
Wariant Indywidualny II
Wariant Indywidualny III
Wariant Rodzinny I
Wariant Rodzinny II
Wariant Rodzinny III
c) miesięczna opłata za „Medical Assistance: Opieka24h”
(ubezpieczenie dobrowolne)1
OPIEKA24h STANDARD
OPIEKA24h KOMFORT
OPIEKA24h PREMIUM
d) miesięczna opłata za „Car Assistance: Auto24h”
(ubezpieczenie dobrowolne)2
Auto 24h STANDAR
Auto 24h KOMFORT
Auto 24h PREMIUM
e) miesięczna opłata za „Home Assistance: Dom24h”
(ubezpieczenie dobrowolne)2
Dom24h STANDARD
Dom24h KOMFORT
Dom24h PREMIUM
f) miesięczna opłata za ubezpieczenie Pakiet Medyczny4„Opieka
Medyczna 24h” pakiet indywidualny (ubezpieczenie
dobrowolne)Wariant KOMFORTOWY
Wariant MAKSYMALNY
g) miesięczna opłata za ubezpieczenie Pakiet
Medyczny4„Opieka Medyczna 24h” pakiet rodzinny
(ubezpieczenie dobrowolne)
Wariant KOMFORTOWY
Wariant MAKSYMALNY
h) miesięczna opłata za ubezpieczenie „mZdrowie”
forma indywidualna (ubezpieczenie dobrowolne)
Wariant KOMFORTOWY
Wariant MAKSYMALNY
i) miesięczna opłata za ubezpieczenie „mZdrowie”
forma rodzinna (ubezpieczenie dobrowolne)
Wariant KOMFORTOWY

eKonto izzy/ eKonto / eKonto m/ eKonto z taryfą standard / eKonto z taryfą plus/ eKonto mobilne mKonto Multi
/ eKonto (Pakiet: Intensive, Classic, Active) / eKonto z darmowymi bankomatami / eKonto dla młodych/ mKonto
Aquarius / mKonto Intensive

3,99 zł
11,99 zł
27,99 zł

13,9
25,9
31,9
21,9
35,9
43,9

zł
zł
zł
zł
zł
zł

7 zł
14 zł
21 zł

7 zł
14 zł
21 zł

7 zł
14 zł
21 zł

123 zł
185 zł

309 zł
464 zł

123 zł
185 zł
309 zł
464 zł
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Wariant MAKSYMALNY
j) miesięczna opłata za ubezpieczenie „Mieszkanie 24h” / ”Moje
mieszkanie ” (ubezpieczenie dobrowolne)4
MINIMUM
MEDIUM
MAKSIMUM
miesięczna opłata za ubezpieczenie „Home Assistance”
(ubezpieczenie opcjonalne do ubezpieczenia)
k) Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni3
- dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat i w dniu przystąpienia
ubezpieczenia nie ukończyli 30 lat
- dla Klientów, którzy ukończyli 30 lat i w dniu przystąpienia
ubezpieczenia nie ukończyli 40 lat
- dla Klientów, którzy ukończyli 40 lat i w dniu przystąpienia
ubezpieczenia nie ukończyli 49 lat
- dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat i w dniu przystąpienia
ubezpieczenia nie ukończyli 59 lat
- dla Klientów, którzy ukończyli 60 lat i w dniu przystąpienia
ubezpieczenia nie ukończyli 64 lat
l) miesięczna składka za Terminowe ubezpieczenie na Życie
24h” – AXA Życie TU S.A. (ubezpieczenie dobrowolne)

19,9 zł
24,9 zł
34,9 zł
5 zł
STANDARD:

KOMFORT:

PREMIUM:

do

od 9,99 zł do 14,99 zł

od 14,99 zł do 19,99 zł

od 19,99 zł do 24,99 zł

do

od 9,99 zł do 19,99 zł

od 14,99 zł do 24,99 zł

od 24,99 zł do 34,99 zł

do

od 19,99 zł do 29,99 zł

od 24,99 zł do 49,99 zł

od 39,99 zł do 89,99 zł

do

od 29,99 zł do 64,99 zł

od 49,99 zł do 119,99 zł

od 94,99 zł do 229,99 zł

do

od 44,99 zł do 94,99 zł

od 74,99 zł do 174,99 zł

od 139,99 zł do 339,99 zł

Suma

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

18 – 20 lat

20 zł

25 zł

35 zł

45 zł

55 zł

65 zł

21 – 25 lat

20 zł

25 zł

35 zł

45 zł

55 zł

65 zł

26 – 30 lat

20 zł

30 zł

40 zł

50 zł

65 zł

75 zł

31 – 35 lat

25 zł

45 zł

50 zł

65 zł

80 zł

95 zł

36 – 40 lat

30 zł

50 zł

70 zł

90 zł

110 zł

130 zł

41 – 45 lat

40 zł

65 zł

100 zł

130 zł

160 zł

195 zł

46 – 50 lat

55 zł

100 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

51 – 55 lat

75 zł

145 zł

220 zł

290 zł

360 zł

430 zł

56 – 60 lat

100 zł

190 zł

285 zł

380 zł

465 zł

560 zł

Wiek

W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie NNW Ochrona24h będzie wynosić
odpowiednio dla wariantu: STANDARD: 2,99 PLN, KOMFORT: 9,99 PLN, PREMIUM: 23,99 PLN.
2
W przypadku posiadania co najmniej dwóch aktywnych produktów (z listy: Home, Medical, Car Assistance; NNW Ochrona24h), opłata za ubezpieczenie Assistance będzie wynosić odpowiednio
dla wariantu: STANDARD: 6 PLN, KOMFORT: 12 PLN, PREMIUM: 17 PLN.
3
Kalkulacja opłaty w danym przedziale kwotowym uzależniona jest od udzielonych odpowiedzi w ramach ankiety medycznej dostępnej na wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia „mWaleczni”.
4
Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak możliwości zawnioskowania.
5
Opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej
Umowy Ubezpieczenia.
1
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b) dla kart debetowych

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne)

4,9 zł

2. Pakiet „MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna za każdą kartę objętą ubezpieczeniem

9,9 zł

c) dla kart kredytowych

Rodzaj czynności
1. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
2. Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne)

0,5% miesięcznie od salda zadłużenia
6,9 zł

3. Gwarancja Spłaty Kredytu

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia

4. Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie opcjonalne)

24,9 zł

5. Pakiet Travel Aquarius

0 zł

6. Pakiet Assistance
7. Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż” (ubezpieczenie dobrowolne)

Opłaty/prowizje

0 zł
1

8. „Ubezpieczenie Spłaty Karty” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia) (niedostępne w sprzedaży od
22.03.2011)

9. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne)
10. Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna
11. Pakiet Bezpieczne Opłaty (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową złożonych od 3.10.2013 r.)
12. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World”

(niedostępne dla wniosków o kartę kredytową złożonych od 04.06.2013)

13. Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna

11,99 zł miesięcznie
0,25%
0,5% miesięcznie od salda zadłużenia
9,9 zł
0 zł
0 zł
19,9 zł

14. Pakiet Travel World (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową złożonych od 3.10.2013 r.)

0 zł

15. Home Assistance (ubezpieczenie opcjonalne) – opłata miesięczna

5 zł

16. Ubezpieczenie „Pakiet Travel World Elite”

0 zł

17. Ubezpieczenie NNW

0 zł

18. Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty i rabunku gotówki pobranej z bankomatu
19. Ubezpieczenie na życie i od niezdolności od pracy(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
20. Ubezpieczenie ,,Pakiet Bezpieczna Karta’’ (ubezpieczenie dobrowolne) - opłata miesięczna

0 zł
0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
4,9 zł

21. „Pakiet Platinum” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013)

0 zł

22. „Pakiet Gold” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013)

0 zł

23. Ubezpieczenie Spłaty – „Gwarancja Spłaty zadłużenia’’(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
(niedostępne w sprzedaży od 22.03.2011)
24. Pakiet Travel (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową złożonych od 3.10.2013 r.)
25. „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)
26. „Pakiet Gold” (niedostępne w ofercie od 04.06.2013)

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia
0 zł
0,5% miesięcznie od salda zadłużenia
0 zł
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27. Ubezpieczenie Spłaty – „Ubezpieczenie Spłaty Karty” (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia

(niedostępne w sprzedaży od 22.03.2011)

28. Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus (niedostępne dla wniosków o kartę kredytową złożonych od 3.10.2013 r.)

0 zł

29. Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w sprzedaży od 6.12.2010 r.)

0,25% miesięcznie od salda zadłużenia

30. Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus

0 zł

Rezygnacja z ubezpieczenia w danym miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego, przypadającego po miesiącu, w którym rezygnacja została
złożona.
1

d) dla kredytu odnawialnego

Rodzaj czynności
1. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla
Kredytobiorców mBanku SA (ubezpieczenie opcjonalne)
(obowiązuje dla umów zawartych do 31.07.2016r.)
2. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla
Kredytobiorców mBanku SA (ubezpieczenie opcjonalne)
(obowiązuje dla wniosków złożonych od 01.08.2016r.)

Opłaty/prowizje
0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

0,5% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

e) dla kredytu gotówkowego

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

d) Pakiet Premium

0,2716 %* liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

2. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o podwyższenie kwoty kredytu:
a) Pakiet Standard
b) Pakiet Komfort
c) Pakiet Prestiż
d) Pakiet Premium

0,096% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty
ochroną * łączna kwota kredytu2
0,144% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty
ochroną * łączna kwota kredytu2
0,202% * liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty
ochroną * łączna kwota kredytu2
0,2716 %* liczba miesięcy na jakie Ubezpieczony zostaje objęty
ochroną * łączna kwota kredytu 2

3. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy podwyższenia kwoty kredytu uruchomionego z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu

a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty
ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za
ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty
Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy
Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia3,4
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b) Pakiet Komfort

c) Pakiet Prestiż

d) Pakiet Premium

0,144% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty
ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za
ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty
Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy
Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia3,4
0,202% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty
ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za
ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty
Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy
Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia3,4
0,2716% * liczba miesięcy przez jakie Ubezpieczony będzie objęty
ochroną ubezpieczeniową * saldo Kredytu - część opłaty za
ubezpieczenie, którą Klient zapłacił przed podwyższeniem kwoty
Kredytu, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał w dniu
wnioskowania o podwyższenie Kredytu do końca trwania umowy
Kredytu, bez uwzględnienia okresu wydłużenia3,4

4. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
a) Pakiet Standard

4,3% miesięcznie od raty kredytu

b) Pakiet Komfort

6,5% miesięcznie od raty kredytu

c) Pakiet Prestiż
5. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili
składania wniosku kredytowego
6. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW
poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych –
dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
7. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla
kredytów uruchomionych
8. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW
poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych –
dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych

9. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy podwyższenia kwoty kredytu
uruchomionego z Pakietem MultiBezpiecznym

8,7% miesięcznie od raty kredytu
0,18% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)
9,9 zł x liczba miesięcy kredytu
4% miesięcznie od raty kredytu
9,9 zł/m-c
a) dla kredytów z wydłużonym okresem kredytowania:
[0,15% x całkowita kwota kredytu po podwyższeniu (z wyłączeniem
kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
ubezpieczenie) x liczba miesięcy kredytu pozostała do spłaty kredytu
po wydłużeniu okresu kredytowania] – kwota opłaty za
ubezpieczenie opłacona przy uruchomieniu kredytu
b) dla kredytów z niezmienionym okresem kredytowania:
0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota podwyższenia (z
wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za
niniejsze ubezpieczenie)

10. Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki” w zakresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub NW
poświadczonej zwolnieniem lekarskim nie krótszym niż 30 dni obejmujące spłatę miesięcznych opłat eksploatacyjnych –
9,9 zł x liczba miesięcy o jakie została wydłużona umowa kredytu
dotyczy wydłużenia okresu trwania umowy kredytu
1
Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.
2
Łączna kwota kredytu to kwota kredytu pozostająca do spłaty w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową wraz ze wszystkimi kredytowanymi kosztami.
3
Saldo Kredytu to kwota Kredytu pozostającą do spłaty w dniu wnioskowania o podwyższenie Kredytu powiększoną o wnioskowaną kwotę podwyższenia Kredytu wraz z kredytowanymi
kosztami.
4
W przypadku podwyższenia kredytu z ubezpieczeniem, pakiet ubezpieczenia dla kwoty podwyższenia pozostaje bez zmian.
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f) dla mPożyczki

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o pożyczkę
a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy pożyczki * łączna kwota pożyczki1

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy pożyczki * łączna kwota pożyczki1

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy pożyczki * łączna kwota pożyczki1

d) Pakiet Premium

0,2716 %* liczba miesięcy kredytu * łączna kwota pożyczki1

2. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku o pożyczkę

1

a) Pakiet Standard

4,3% miesięcznie od raty pożyczki

b) Pakiet Komfort

6,5% miesięcznie od raty pożyczki

c) Pakiet Prestiż

8,7% miesięcznie od raty pożyczki

Łączna kwota pożyczki to przyznana kwota pożyczki uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.

g) dla kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku
kredytowego
a) Pakiet Standard

0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

b) Pakiet Komfort

0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

c) Pakiet Prestiż

0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

2. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku
kredytowego
a) Pakiet Standard

4,3% miesięcznie od raty kredytu

b) Pakiet Komfort

6,5% miesięcznie od raty kredytu

3. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową dla Kredytobiorców mBanku SA– dotyczy przystąpienia
do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
Dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej

1,3% * łączna kwota kredytu1

n/d

Dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych

1,9% * łączna kwota kredytu

n/d

1

4. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego– dotyczy zmiany sposoby spłaty raty kredytu
Dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej

4,3% miesięcznie od raty kredytu

n/d

5. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego
0,1% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem
w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania
ubezpieczenie)
wniosku kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
6. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego
2,5% od miesięcznej raty kredytu
Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy
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w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów
uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)
1
Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.
h) dla kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do
ubezpieczenia do 31.07.2011)
2. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ SA VIG dawniej Benefia TUnŻ SA VIG
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 01.08.2011 do 30.03.2015)
3. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie TU SA (opłata pobierana miesięcznie
od salda zadłużenia licząc od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego- dot. kredytów uruchomionych na podstawie
wniosków o zawarcie umowy kredytu hipotecznego złożonych na warunkach promocji od 22.07.2017 r.
4. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie TU SA (opłata pobierana miesięcznie
od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015)

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące
0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

5. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 11.2012)
6. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od
04.2013)

7. Opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy COMPENSA
TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 12.2012)

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia
0,0208% x miesięcznie od salda zadłużenia
0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia
1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące
0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca
0,03% miesięcznie od salda zadłużenia
2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące
0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

8. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości
a) ubezpieczenie w TU Generali SA
b) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011)
c) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)
d) ubezpieczenie w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
(także w trakcie budowy)
0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali
mieszkalnych (także w trakcie budowy)
0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
lub lokali mieszkalnych
0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych
będących w trakcie budowy

9. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”:1
a) wariant 20

opłata miesięczna 16 zł

b) wariant 50

opłata miesięczna 33 zł

c) wariant 100

opłata miesięczna 58 zł

10. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od
09.2012)

11. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od
09.2012)

7% od raty kredytu miesięcznie
2,6% od raty kredytu miesięcznie

12.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A.2
a) wariant Standard
b) wariant Optimum
c) wariant Komfort

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca
1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca
2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca
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13.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.3
a) wariant Standard
b) wariant Optimum
c) wariant Komfort
14. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (opłata
pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)4 (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)
15. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (opłata pobierana
miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości) (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)
16. Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed
pobraniem raty kredytu) (Compensa TU na Życie S.A. VIG- dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG)
(obowiązuje dla wniosków złożonych do 30.03.2015)
17. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz
pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.)
a) za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),
b) za kolejne lata (opłata miesięczna)
18. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz
pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych kredytów/pożyczek

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca
1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca
2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące
4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca
0,0065%
0,01%
0,0417%
a) 1,4% od kwoty kredytu/pożyczki
(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki przeznaczonej na zapłatę
składki za niniejsze ubezpieczenie)
b) 4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki
4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

(AXAUbezpieczenia TUiR S.A.)

19. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kwoty
kredytu/pożyczki:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia,
b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej
20. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)2
a) Wariant Standard
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)
b) Wariant Optimum
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)
c) Wariant Komfort
- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)
- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)
21. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)4 z tytułu podwyższenia
kwoty kredytu/pożyczki:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

a) 1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki
(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona
przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24
miesięcznego okresu ubezpieczenia i podzielona przez okres 24
miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
b) 4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

1,4% kwoty kredytu/pożyczki
4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki
1,6% kwoty kredytu/pożyczki
4,15% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki
2% kwoty kredytu/pożyczki
4,35% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki.
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Wariant Optimum

1,6% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki.

Wariant Komfort

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard

4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Optimum

4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Komfort

4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

22. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) z tytułu podwyższenia
kwoty kredytu/pożyczki:
a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca
płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:
Wariant Standard

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki.

Wariant Optimum

1,6% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki.

Wariant Komfort

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty
kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni
upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu
ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia
uruchomienia kredytu/pożyczki.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej
raty kapitałowo-odsetkowej:
Wariant Standard

4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Optimum

4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Komfort

4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

23. Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy – dla uruchomionych
0,03%
kredytów/pożyczek (opłata pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia przed pobraniem raty)
1
Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TU S.A.
2
Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r.
3
Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 1.07.2014 r.
4
Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu/pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytu/pożyczki.
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i) dla kredytu ratalnego plus

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Ubezpieczenie spłaty kredytu - dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego
a) Pakiet Standard

0,096% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

b) Pakiet Komfort

0,144% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

c) Pakiet Prestiż

0,202% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu1

2. Ubezpieczenie spłaty kredytu – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

1

a) Pakiet Standard

4,30% miesięcznie od raty kredytu

b) Pakiet Komfort

6,50% miesięcznie od raty kredytu

c) Pakiet Prestiż

8,70% miesięcznie od raty kredytu

Łączna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.
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j) dla WWJ

Rodzaj czynności
1. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (prowizja
pobierana miesięcznie od wartości nieruchomości)1
2. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (prowizja pobierana miesięcznie
od docelowej wartości nieruchomości)1
3. Opłata z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu (na okres przejściowy)

Opłaty/prowizje
0,0065%
0,01%
1% kwoty kredytu rocznie

4. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby
i nieszczęśliwego wypadku:
- za pierwsze dwa lata ubezpieczenia (opłata jednorazowa)
1,4% od przyznanego limitu zadłużenia
- za kolejne lata (opłata miesięczna)
0,03% od dostępnego limitu zadłużenia
5. Ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) –
opłata miesięczna2
Wariant Indywidualny I
13,9 zł
Wariant Indywidualny II
25,9 zł
Wariant Indywidualny III
31,9 zł
Wariant Rodzinny I
21,9 zł
Wariant Rodzinny II
35,9 zł
Wariant Rodzinny III
43,9 zł
6. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie”3
Wariant 20 – opłata miesięczna
16 zł
Wariant 50 – opłata miesięczna
33 zł
Wariant 100 – opłata miesięczna
58 zł
7. Ubezpieczenie ruchomości „Moje Mieszkanie”
Wariant MINIMUM
19,9 zł
Wariant MEDIUM
24,9 zł
Wariant MAKSIMUM
34,9 zł
Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne):
Home Assistance
5 zł
1
Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne w miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia.
2
Opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do
grupowej Umowy Ubezpieczenia.
3
Produkt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

51/55

k) dla Kredytu samochodowego/Kredytu na zakup środków transportu i kredytu samochodowego online waloryzowanego kursem walut

Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
1. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego w zakresie śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do
ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup
środków transportu waloryzowany kursem
walut

Kredyt samochodowy online waloryzowany
kursem walut

0,10% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na
zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

2. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy
Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie
śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy
przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych

2,5% od miesięcznej raty kredytu

(nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

7. Kredyt ratalny plus
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu

0 zł
Od 1% do 5% kwoty kredytu

1

3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

50 zł

4. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

0 zł

5. Opłata za udzielenie karencji

70 zł
Rachunek kredytu gotówkowego

Rodzaj czynności
1. Otwarcie i prowadzenie

0 zł

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu wewnętrznego3 do Odbiorcy
zdefiniowanego

Internet, AST2

b) dokonanie przelewu zewnętrznego do Odbiorcy
zdefiniowanego

Internet, AST2
Konsultant mLinii/Ekspert online

2 zł

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy
zdefiniowanego

Internet, AST

0 zł

Konsultant mLinii/Ekspert online

2 zł

4

Konsultant mLinii/Ekspert online

2

0 zł
2 zł
0,5 zł

Karta do rachunku kredytu gotówkowego
1. Opłata za wydanie karty Visa Electron
2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron
3. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron

Konsultant mLinii/Ekspert online
0 zł
36 zł
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4. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron
5. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

6. Opłata za wydanie duplikatu karty
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

36 zł

10 zł
0 zł

5

8. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki z bankomatów na terenie Polski

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych

9,5 zł

10. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki za granicą

10 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach

5

6

5 zł

12. Opłata za zmianę PIN7

2 zł

13. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0 zł

14. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online

0 zł

15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back)

0 zł

Dotyczy wniosków złożonych poprzez Internet/mKiosk/Centrum Kredytowe/Centrum Finansowe/Operatora mLinii.
2
AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
3
Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
4
Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż Bank.
5
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w EUR w wysokości 2% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie
transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami, których walutą rozliczeniową jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w EUR w wysokości 5% od wartości transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie
transakcji w wysokości 6% od wartości transakcji.
6
Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
7
Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online.
1
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8. Kredyt mEmisja Plus
Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

0%

3. Opłata za drugą i kolejna wizytę kuriera z dokumentacją kredytową (w przypadku niedopełnienia przez Klienta
wszystkich formalności podczas pierwszej wizyty)

50 zł

4. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

1%, przy czym dla każdej oferty kredytowej prowizja będzie ustalana
w Generalnej Decyzji Kredytowej przez Komitet Kredytowy Zarządu
Banku i nie może być wyższa niż 1%

5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

0%

6. Opłata za podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera

32 zł

9. Kredyty samochodowe/Kredyty na zakup środków transportu i kredyty samochodowe online waloryzowane kursem walut
Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
1. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:
a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do
12.12.2011 r.2

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup
środków transportu waloryzowany kursem
walut

Kredyt samochodowy online waloryzowany
kursem walut

2%

n/d

2. Opłata za udzielenie karencji
3. Opłata za zmianę waluty kredytu

2

70 zł
0 zł

4. Koszty restrukturyzacji umowy

70 zł

5. Opłata za sporządzenie aneksu

50 zł

Od kwoty wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu uruchomionego powyżej równowartości 80 000 zł.
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10. MultiKredyt oszczędnościowy1
Opłaty/prowizje
Rodzaj czynności
1. Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit)
2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres

mKonto Multi
eKonto dla młodych

Comfort

mKonto
Aquarius
Classic

Active

Intensive

1,8%

1,8%

1,2%

1,8%, nie mniej niż 40 zł

1,8%, nie mniej niż 40 zł

1,2%

3. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki
umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu
1
Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r.

50 zł

11. WWJ1
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy WWJ - Opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku eKonto dla młodych.

Rodzaj czynności
1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku

0% – 4%

3. Za podwyższenie kwoty limitu kredytu (od kwoty podwyższenia)

0% – 4%

5. Koszty restrukturyzacji umowy2
6. Za sporządzenie aneksu do Umowy Kredytowej na wniosek Klienta

2

0 zł

2. Za udzielenie kredytu

4. Prowizja od niewykorzystanego kredytu

1

Opłaty/prowizje

0 zł
150 zł
100 zł – 500 zł

7. Opłata za wystawienie promesy

150 zł

8. Za zmianę przedmiotu zabezpieczenia

300 zł

9. Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

250 zł

Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r.
Dotyczy kredytów restrukturyzowanych.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r.
wynosi 169.401.468 złotych.
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