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Informacje o wykazie zmian  
W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do „Taryfy 

prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej Cennik) dla kart 

kredytowych.  

Wskazujemy w nim m.in.: 

• o ile wzrosną obecne opłaty i prowizje,  
• jaka jest wysokość nowych opłat i prowizji, 

• od kiedy będą obowiązywać zmiany,   
• gdy to możliwe- warunki, na jakich zapłacisz mniej lub nie zapłacisz wcale,  

• podstawy wprowadzenia zmian, 
• co możesz zrobić, jeśli nie akceptujesz zmian, 

• jakie zmiany porządkowe wprowadzamy w całym Cenniku.  

Zmiany dla kart kredytowych 
 

Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kart kredytowych: 

• Visa Classic PayWave, Visa Premium, Visa Aquarius wydanych w mBanku 

d. MultiBanku,  Visa Miles & More, Visa Miles & More Premium, Mastercard Me, World 

Mastercard, Mastercard Standard (z opłatą roczną), Mastercard Miles & More, Mastercard 

Miles & More Premium, World Mastercard Intensive, World Elite Mastercard - które w Cenniku 
znajdują się w rozdziale I punkcie 3, 

• Visa Electron mBank Euro <26, Visa Electron, Visa Classic Wp.PL, Visa Compensa, Visa 
Orange, Visa Rossmann, Visa Classic Radość Życia, Visa Credit, Visa Classic, Visa Gold, Visa 

Platinum, Mastercard Standard (z opłatą miesięczną), Mastercard Gold, które w Cenniku 

znajdują się w części Produkty wycofane ze sprzedaży w rozdziale 5. 

Karty: Visa Classic payWave, Visa Premium i Visa Aquarius wydane 

w mBanku d.MultiBanku 

Opłata roczna dla karty Visa Classic payWave  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł lub 240 transakcji 

0 zł 
Jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł 

70 zł  

w pozostałych przypadkach  
100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r.  
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł lub 240 transakcji  

 

210 zł 
 

70 zł  
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty Visa Premium   

Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy zasady zwolnienia z opłaty rocznej po zakończeniu 

każdego roku użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie 

kredytu Twojej karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od 

iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł lub 240 transakcji 
  

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł 

300 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł lub 240 transakcji  

900 zł  

 

300 zł  
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 
pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r, to opłatę roczną 

pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty Visa Aquarius wydanej w mBanku d. MultiBanku 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej karty 

kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy lombardowej 

i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł lub 240 transakcji 

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł 

 

250 zł  
w pozostałych przypadkach  

300 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

24 000 zł lub 240 transakcji   

750 zł 

 
 

250 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 
nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 

elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Pozostałe opłaty i prowizje dla tych kart  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 
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Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karty: Visa Miles & More i Visa Miles & More Premium 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  
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Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karta Mastercard Me, World Mastercard i Mastercard Standard (z 

opłatą roczną) 

Opłata roczna dla karty Mastercard Me 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

 jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

10 000 zł  

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

10 000 zł 

25 zł 

 jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

8 000 zł 

50 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

8 000 zł 

50 zł  

w pozostałych przypadkach  
100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

Opłata roczna dla karty World Mastercard dla umowy zawartej do 30.06.2015r.   

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł  

jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł 

200 zł  

w pozostałych przypadkach  
350 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r, to opłatę roczną 

pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł lub 240 transakcji   

600 zł 

 

200 zł  
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty World Mastercard dla umowy zawartej od 01.07.2015r. oraz dla karty 

wydanej dla klientów mBanku d. MultiBanku bez względu na okres podpisania umowy 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 
jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł 

350 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł lub 240 transakcji  

900 zł 

 

350 zł  
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03. 2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 
pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty Mastercard Standard (z opłatą roczną) wydanej w mBanku  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł lub 240 transakcji 

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł 

70 zł  

w pozostałych przypadkach  
100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł lub 240 transakcji  

210  zł 

70 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2022 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 

elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty Mastercard Standard (z opłatą roczną) wydanej w mBanku d. MultiBanku  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

70 zł  
 

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł 

100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

Jak możesz jej uniknąć?  

Między 01.02.2021 r. a 31.01.2022 r. otrzymasz zwrot 1/12 opłaty rocznej, 
jeśli danym miesiącu wykonasz co najmniej 1 transakcje bezgotówkową. 

Opłatę zwrócimy na rachunek karty kredytowej w kolejnym miesiącu, 

między 11 a 15 dniem. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

 70 zł  210  zł 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 
zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Pozostałe opłaty i prowizje dla tych kart  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 
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Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karty: Mastercard Miles & More, Mastercard Miles & More 

Premium, World Mastercard Intensive 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  
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Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karta World Elite Mastercard   

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za wydanie karty głównej i nowej w miejsce 

zastrzeżonej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

900 zł 1200 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej, gdy wydamy kartę.   

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy opłatę za wydanie karty dodatkowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

0 zł 600 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej, gdy wydamy kartę. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
 w przypadku posiadania karty głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej, jeśli  
roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanymi 

wszystkimi kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej 
(włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum 
120 000 zł.  

450 zł 

w przypadku posiadania karty 
głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej, jeśli  

roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych dokonanymi 
wszystkimi kartami wydanymi do 

rachunku danej karty kredytowej 
(włączając przelewy ze 

wszystkich kart wydanych do 
rachunku danej karty kredytowej) 

za ostatnie 12 miesięcy wyniesie 
minimum 90 000 zł. 

600 zł 
w przypadku posiadania karty 

głównej i co najmniej jednej 
karty dodatkowej, jeśli  

roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych dokonanymi 

wszystkimi kartami wydanymi do 
rachunku danej karty kredytowej 

(włączając przelewy ze 
wszystkich kart wydanych do 

rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 

90 000 zł. 

900 zł 

w przypadku posiadania karty 
głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej  
w pozostałych przypadkach 

1200 zł 

w przypadku posiadania karty 
głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej 
w pozostałych przypadkach 

0 zł 
 w przypadku posiadania tylko karty głównej jeśli  

roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 90 000 zł.  
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450 zł 
w przypadku posiadania tylko 

karty głównej jeśli  
roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

60 000 zł. 

600 zł 
w przypadku posiadania tylko 

karty głównej jeśli  
roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

60 000 zł. 

900 zł  

w przypadku posiadania tylko 

karty głównej 

w pozostałych przypadkach  

1200 zł 

w przypadku posiadania tylko 

karty głównej 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

 w przypadku posiadania karty 
głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej, jeśli  
roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych dokonanymi 
wszystkimi kartami wydanymi do 

rachunku danej karty kredytowej 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
120 000 zł. 

1500 zł 

 

450 zł 

w przypadku posiadania karty 
głównej i co najmniej jednej 

karty dodatkowej, jeśli  
roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych dokonanymi 
wszystkimi kartami wydanymi do 

rachunku danej karty kredytowej 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
90 000 zł. 

900 zł  

w przypadku posiadania karty 

głównej i co najmniej jednej 
karty dodatkowej  

w pozostałych przypadkach  
0 zł 

 w przypadku posiadania  tylko 

karty głównej jeśli  
roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

90 000 zł. 

450 zł 

w przypadku posiadania tylko 
karty głównej jeśli  

roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
60 000 zł. 

900 zł  
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w przypadku posiadania tylko 
karty głównej 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego 

roku użytkowania karty dodatkowej.   

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 600 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za wejście do saloników VIP Lounge 

(jednorazowo za każdą osobę) dla osoby towarzyszącej 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

100 zł 150 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 20 a 22 

dniem miesiąca za wejścia do saloników VIP Lounge między 1 a 27 dniem 

poprzedniego miesiąca oraz 28 a 31 dniem miesiąca, który jeszcze go 

poprzedza.  

Przykład: Opłaty za wejście do saloniku VIP Lounge w dniach: 28.02.2021r. 

i 15.03.2021 r. pobierzemy między 20 a 22.04.2021 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 
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Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karty: Visa Electron mBank Euro<26, Visa Classic WP.PL, Visa 

Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann, Visa Classic Radość Życia, 

Visa Credit 

Opłata roczna dla kart: Visa Electron mBank Euro<26, Visa Classic WP.PL, Visa Compensa, Visa 

Orange, Visa Rossmann, Visa Credit 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł 

70 zł  

w pozostałych przypadkach  
100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 
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Opłata roczna dla karty Visa Classic Radość Życia 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 
jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł 

70 zł  
w pozostałych przypadkach  

100 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł  

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

12 000 zł lub 240 transakcji  

 

210 zł 
 

70 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   
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Pozostałe opłat i prowizje dla tych kart 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  
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Karty: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold i Visa Platinum 

Opłata roczna dla kart: Visa Electron i Visa Classic 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 

jeśli roczna wartość transakcji 
bezgotówkowych (włączając 

przelewy ze wszystkich kart 
wydanych do rachunku danej karty 

kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł 

70 zł  

w pozostałych przypadkach  
100 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
 jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
12 000 zł lub 240 transakcji  

210 zł 

70 zł  
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 
pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   
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Opłata roczna dla karty Visa Gold 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
18 000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 
jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
18 000 zł 

200 zł  
w pozostałych przypadkach  

300 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

 jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł lub 240 transakcji  

600 zł 

200 zł  

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   
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Opłata roczna dla karty Visa Platinum 

Na czym polega zmiana?  

Zmieniamy zasady zwolnienia z opłaty rocznej po zakończeniu 

każdego roku użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie 

kredytu Twojej karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od 

iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 
jeśli roczna wartość lub liczba 

transakcji bezgotówkowych 
(włączając przelewy ze wszystkich 

kart wydanych do rachunku danej 
karty kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 36 
000 zł lub 240 transakcji  

0 zł 
jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 
36 000 zł 

450 zł 
w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

0 zł 

jeśli roczna wartość lub liczba 
transakcji bezgotówkowych 

(włączając przelewy ze wszystkich 
kart wydanych do rachunku danej 

karty kredytowej) za ostatnie 12 
miesięcy wyniesie minimum 36 

000 zł lub 240 transakcji 

900 zł 

 
 

450 zł 

w pozostałych przypadkach 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 
pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r, to opłatę roczną 

pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   
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Pozostałe opłaty i prowizje dla tych kart  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  

 

Karty Mastercard Standard (z opłatą miesięczną) i Mastercard Gold 

Opłata roczna dla karty Mastercard Standard (z opłatą miesięczną) 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

3,50 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 
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Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z  rachunku karty kredytowej pierwszego dnia 

roboczego w kolejnym miesiącu. 

Przykład: Opłatę za 02.2022 r. pobierzemy 1.03.2022 r. 

Jak możesz jej uniknąć? 
Otrzymasz zwrot opłaty miesięcznej, jeśli danym miesiącu wykonasz 
transakcje tą kartą na kwotę min. 1200 zł. Opłatę zwrócimy na rachunek 

karty kredytowej w kolejnym miesiącu, między 11 a 15 dniem.  

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

3,50 zł miesięcznie 

 

10,50 zł miesięcznie  
  

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z  rachunku karty kredytowej pierwszego dnia 

roboczego w kolejnym miesiącu. 

Przykład: Opłatę za 02.2022 r. pobierzemy 1.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 

nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 
elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

 

Opłata roczna dla karty Mastercard Gold (z opłatą miesięczną) 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

15 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z  rachunku karty kredytowej pierwszego dnia 

roboczego w kolejnym miesiącu. 

Przykład: Opłatę za 02.2022 r. pobierzemy 1.03.2022 r. 

Jak możesz jej uniknąć? 
Otrzymasz zwrot opłaty miesięcznej, jeśli danym miesiącu wykonasz 

transakcje tą kartą na kwotę min. 2200 zł. Opłatę zwrócimy na rachunek 

karty kredytowej w kolejnym miesiącu, między 11 a 15 dniem. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

15 zł miesięcznie 
 

45 zł miesięcznie  

  
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z  rachunku karty kredytowej pierwszego dnia 

roboczego w kolejnym miesiącu. 

Przykład: Opłatę za 02.2022 r. pobierzemy 1.03.2022 r. 
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Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 

zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 
podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 

Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 
nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 

elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Opłata roczna dla karty Mastercard Gold (z opłatą roczną) 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

150 zł 
dla kart Mastercard Gold 

wydanych klientom mBanku d. 
MultiBanku do 02.04.2012 r. 

 
200 zł 

dla kart Mastercard Gold 

wydanych klientom mBanku d. 

MultiBanku od 03.04.2012 r. 

 
240 zł 

dla pozostałych kart Mastercard 
Gold 

0 zł 
jeśli roczna wartość transakcji 

bezgotówkowych (włączając 
przelewy ze wszystkich kart 

wydanych do rachunku danej karty 
kredytowej) za ostatnie 12 

miesięcy wyniesie minimum 

18 000 zł 

300 zł 

w pozostałych przypadkach 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej między 23 a 25 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął rok 

użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy między 23-25.03.2022 r. 

Jak możesz jej uniknąć? 

Między 01.02.2021 r. a 31.01.2022 r. otrzymasz zwrot 1/12  opłaty 

rocznej, jeśli danym miesiącu wykonasz co najmniej 1 transakcje 
bezgotówkową. Opłatę zwrócimy na rachunek karty kredytowej w kolejnym 

miesiącu, między 11 a 15 dniem. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę roczną pobieraną po zakończeniu każdego roku 

użytkowania karty głównej, jeśli oprocentowanie kredytu Twojej 

karty kredytowej, zgodnie z umową zależy od iloczynu stopy 

lombardowej i wskaźnika z tej umowy.  

wysokość opłaty  

do 28-02-2022 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2022 r. 

200 zł 
dla kart Mastercard Gold 

wydanych klientom mBank d. 
MultiBanku od 03.04.2012 

600 zł 
dla kart Mastercard Gold 

wydanych klientom mBank d. 
MultiBanku od 03.04.2012 

240 zł 
dla pozostałych kart Mastercard 

Gold 

720  zł 
dla pozostałych kart Mastercard 

Gold 
 

Kiedy pobierzemy opłatę? 

Od 01.03.2022 r. opłatę pobierzemy z rachunku Twojej karty kredytowej 

pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

minął rok użytkowania karty.  

Przykład: Jeśli kartę kredytową użytkujesz od 1.02.2021 r., to opłatę 

roczną pobierzemy 01.03.2022 r. 

Jak możesz zmienić zasady, 

według jakich obliczamy 

oprocentowanie kredytu 

Twojej karty kredytowej?  

Jeśli nie chcesz, aby oprocentowanie kredytu Twojej karty kredytowej 
zależało od iloczynu stopy lombardowej i wskaźnika z umowy na 

podstawie, której korzystasz z karty kredytowej - musimy zawrzeć aneks 

do tej umowy. 
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Niebawem w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej otrzymasz od 
nas wiadomość z linkiem do wniosku o zawarcie takiego aneksu w formie 

elektronicznej. Jeśli chcesz już teraz złożyć taki wniosek - zrobisz to m.in. 

w BOK.   

Pozostałe opłaty i prowizje dla tych kart  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

5%, min. 4 zł 7 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na rachunku Twojej 

karty kredytowej. 

Jak możesz jej uniknąć?  
Jeśli robisz przelew do firmy to, o ile to możliwe, zrób go w ramach 

płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy opłatę za przelew z do ZUS, US bądź innego organu 

podatkowego. 

wysokość opłaty  

do 28-02-2021 r. 

wysokość opłaty  

od 01-03-2021 r. 

2,5 %, min. 4 zł 3,5 %, min. 6 zł 

 

Kiedy pobierzemy opłatę? 
Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować ten przelew na rachunku 

Twojej karty kredytowej. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej opłacie? 

To jest opłata za przelew z rachunku Twojej karty kredytowej, a nie z 

Twojego konta osobistego. 

 

Na czym polega zmiana?  

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych 

jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady 

bukmacherskie, loterie i totalizatory. 

wysokość prowizji  

do 28-02-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 01-03-2021 r. 

brak prowizji 4% 

 

Kiedy pobierzemy prowizję?  
Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na rachunku 

Twojej karty kredytowej.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.  
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Podstawy wprowadzenia zmian  
 

Zmiany wprowadzamy dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 17 marca 2020 r., 08 kwietnia 2020 r. 

oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości stopy referencyjnej i stopy lombardowej. 

Zmiany wprowadzamy na podstawie postanowień „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32, ust.2 lit. a). Pozwalają one na 

zmianę Cennika, gdy zmieni się co najmniej jedna ze stóp procentowych, które ustala i ogłasza Narodowy Bank 

Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej. 

Jeśli akceptujesz zmiany: 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. 

Jeśli nie akceptujesz zmian: 

Jeśli nie akceptujesz zmian  możesz do 31 stycznia 2021r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie 

poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 31 stycznia 2021 r. 

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

w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 

 

 

Zmiany porządkowe w całym Cenniku   
  

8 grudnia 2020 r. w całym Cenniku wprowadzamy zmiany porządkowe. Nie wpływają one na wysokość 

opłat, prowizji i zasad, według których je pobieramy. Zmiany te ograniczają się do:  

• zastosowania nowej szaty graficznej, 

• uproszczenia treści przypisów i innego rodzaju zmian redakcyjnych, które: 
− nie zmieniają znaczenia zapisów w Cenniku, 

− nie zwiększają Twoich obowiązków i nie zmieniają Twoich uprawnień,  
• usunięcia z Cennika zapisów, które nie są już aktualne, 

• wskazania w stopce zmienionego adresu siedziby banku.  

Podstawą wprowadzenia zmian porządkowych dla tych części Cennika, które dotyczą kart kredytowych są 

postanowienia: 

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

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32 ust. 2 lit i). Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy wprowadzamy 
zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji, 

• Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian porządkowych  w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

 

Identyfikator zmienionego Cennika (SHA 256) 
dad1e421a29203f0910f893980152a93e0f9d6c825f876ec1904925774426c12 

 
Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 

jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 
autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na 

stronie internetowej mBanku. 
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