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Taryfa prowizji i opłat 

Z dniem 07.06.2018 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 zmieniamy nazwę rachunku mKonto Aquarius Intensive na mKonto Intensive, 

 wprowadzamy 3 bezpłatne przelewy ekspresowe w miesiącu kalendarzowym z rachunku mKonto Intensive,  

 wprowadzamy nowe karty debetowe  Visa Intensive, Mastercard Intensive i MasterCard Opaska, 

 wprowadzamy nowy rachunek eKonto PRP (Podstawowy Rachunek Płatniczy), 

 wycofujemy ze sprzedaży rachunek eMax, 

 zmieniamy nazwę  rachunku eMax walutowy na eKonto walutowe, 

 Zmieniamy nazwę  rachunku eMax plus na eKonto oszczędnościowe, 

 wprowadzamy nową kartę kredytową – World Mastercard Intensive,  

 zmieniamy nazwę karty Visa Aquarius Świat na Visa Świat Intensive,  

 wycofujemy usługę  mBilans, 

 wycofujemy usługę PayBack, 

 od 8 sierpnia 2018r.  kartę Visa Świat Intensive, będziemy wydawać wyłącznie do rachunku mKonto 

Intensive. 

 od 21 sierpnia 2018r. przestajemy wydawać karty Visa Aquarius payWave oraz MasterCard Aquarius 

PayPass™ do rachunku mKonto Intensive, nie dotyczy wydania duplikatu karty. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

W części I. Rachunki 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze. 

- w pkt 1. 

 

 Wprowadzamy do ofert nowy rachunek eKonto PRP. Zawarcie 

umowy o ten rachunek będzie możliwe po zakomunikowaniu na 

stronach internetowych banku. 

 Zmieniamy nazwę rachunku mKonto Aquarius Intensive na 

mKonto Intensive. Trzy pierwsze przelewy ekspresowe w danym 

miesiącu kalendarzowym, będą dla klientów darmowe. Za każdy 

następny klient będzie ponosił dotychczasową opłatę 5 zł. 

Zmiana nastąpi 21.06.2018r. 

W części I. Rachunki 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze. 

- w pkt 2., podpunkt a).  

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

- w pkt 4., podpunkt b) 

 

 Wprowadzamy do ofert nowy rachunek eKonto PRP. Zawarcie 

umowy o ten rachunek będzie możliwe po zakomunikowaniu na 

stronach internetowych banku. Do rachunku będzie można 

zamówić wyłącznie kartę Visa payWave. 

 Wycofujemy usługę PayBack.  



 Zmieniamy nazwę rachunku mKonto Aquaiurs Intensive na 

mKonto Intensive. Zmiana nastąpi od 21.06.2018r. 

W części I. Rachunki 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze. 

- w pkt 2., podpunkt b).  

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

- w pkt 4., podpunkt c) 

 Zmieniamy nazwę rachunku mKonto Aquaiurs Intensive na 

mKonto Intensive. Zmiana nastąpi od 21.06.2018r.  

 Wprowadzamy do oferty dwie nowe karty debetowe. Visa 

Intensive i MasterCard Intensive. Produkty będą dostępne w 

ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia 

sprzedaży na stronach internetowych mBanku. 

 Visa Aquarius Świat zmieni nazwę na Visa Świat Intensive. 

Zmiana nastąpi od 21.06.2018r. 

W części I. Rachunki 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze. 

- w pkt 2., podpunkt c). 

 Wprowadzamy do oferty nową kartę MasterCard Opaska. 

Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym 

zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach 

internetowych mBanku. 

 Zmiany porządkowe. 

W części I. Rachunki 

oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze. 

- w pkt 3. 

 Rachunek eMax walutowy zmienia nazwę na eKonto walutowe. 

Brak zmian cenowych. Zmiana od 21.06.2018r. 

W części II. Rachunki 

oszczędnościowe  

- w pkt 1. i 2. 

W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

- w pkt 2., podpunkt b) 

- w pkt 4., podpunkt h) 

 Wycofujemy ze sprzedaży rachunek oszczędnościowy eMax. 

Zmiana obowiązuje od 21.06.2018r. 

 Rachunek eMax plus zmienia nazwę na eKonto 

oszczędnościowe. Brak zmian cenowych. Zmiana od 21.06.2018r 

W części IV. Usługa mBilans  

 

 Wycofujemy usługę mBilans. 

W części V. Karty kredytowe 

- w pkt 2.  

 Wprowadzamy nową kartę kredytową – World Mastercard 

Intensive,  

 

W części III. Ubezpieczenia 

do rachunków 

W części VI. Kredyt odnawialny 

W części Opłaty za dokumenty 
w wersji papierowej wydawane 

na życzenie Klienta 

W części Inne opłaty i prowizje 

 Zmiany porządkowe: 

 Zmiana nazw z mKonta Aquarius Intensive na mKonto 

Intensive w nagłówkach tabel i przypisach. 

 Scalanie tabel w części wycofanych kart debetowych, bez 

zmian cenowych i literałowych.  



W części Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

- w pkt 4., podpunkt d), e), g), j) 

 

 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 7.08.2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 08.08.2018 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.: 

  (par. 66 ust. 2 pkt. 9). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w przypadku wprowadzenia 

nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

  (par. 66 ust. 2 pkt. 11). Pozwalają one na wprowadzenie do oferty Banku lub wycofanie z 

oferty Banku usług i produktów, a także w przypadku rozszerzenia lub zmiany 

funkcjonalności produktów i usług, 

 (par. 66 ust. 2 pkt. 13). Pozwalają one na zmianę nazwy marketingowej rachunku.  

 Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

(par. 75, ust. 2 pkt 8) Pozwalają one wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług.  

 Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

(par. 58, podpunkt 3). Pozwalają one na zaprzestanie oferowania kart w przypadku, kiedy nie ma to 

wpływu na zakres obowiązków Banku lub Użytkownika karty. 

 

Przesłanki faktyczne wprowadzenia zmian 

 Wycofujemy ze sprzedaży rachunek eMax, 

 Zmieniamy nazwy rachunku mKonto Aquarius Intensive na mKonto Intensive, eMax plus na eKonto 

oszczędnościowe, eMax walutowy na eKonto walutowe, 

 Wprowadzamy do oferty nowe karty debetowe MasterCard Opaska, Visa Intensive, MasterCard 

Intensive, 

 Udostępniamy przelewy dowolne bez SWIFT i SEPA, dla rachunku eMax plus, 

  Wprowadzamy nową kartę kredytową World MasterCard Intensive 

 Tworzymy nowy rachunek płatniczy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o 

zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

 

  



Tabele stóp procentowych 

Z dniem 07.06.2018 r. zmieniamy Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 Od 21.06.2018r.: 

  zmieniamy nazwy rachunków: mKonto Aquarius Intensive na mKonto Intensive oraz eMax 

walutowy na eKonto walutowe, 

 przenosimy do produktów wycofanych ze sprzedaży rachunek eMax oraz lokatę 3 dniową i 2 

miesięczną, 

 zmieniamy nazwę rachunku eMax Plus na eKonto oszczędnościowe i wprowadzamy nowe 

oprocentowania oraz progi kwotowe, 

 wprowadzamy do oferty lokatę udzielaną na okres od 1 do 30 dni. 

 zmieniamy oprocentowanie na Rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie. 

 Od 07.06.2018 zmieniamy treść przypisów funkcjonujących dla lokat na nowe środki 
 

 wprowadzamy do oferty nowy rachunek eKonto PRP (Podstawowy Rachunek Płatniczy). 
 

 

Wykaz wszystkich zmian: 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

W części I Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe. 

 Z dniem 21.06.2018r.:  
 Zmieniamy nazwy rachunków: mKonto Aquarius Intensive na 

mKonto Intensive oraz eMax walutowy na eKonto walutowe. 
Oprocentowanie pozostawiamy bez zmian, 

 Wprowadzamy do oferty nowy rachunek eKonto PRP. Zawarcie 
umowy o ten rachunek będzie możliwe po wcześniejszym 
zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach 
internetowych mBanku. 

 

W części III Rachunki 
oszczędnościowe. 

 

 Z dniem 21.06.2018 r. : 
 wycofujemy ze sprzedaży rachunek eMax. Brak zmian 

oprocentowania. Zapisy dla tego rachunku zostaną przeniesione do 
części Produktów wycofanych ze sprzedaży, 

 zmieniamy oprocentowanie na Rachunku umożliwiającym 
regularne oszczędzanie (standard) z 0,50% na 0,40% 

 zmieniamy nazwy rachunku eMax plus na eKonto oszczędnościowe 
wraz ze zmianami wysokości stóp procentowych oraz progów 
kwotowych 
 
eMax plus - oprocentowanie i progi kwotowe do 20.06.2018 r.: 
do 49 999,99 PLN - 0,50% 
nadwyżka ponad 49 999,99 PLN do 99 999,99 PLN - 0,65% 
nadwyżka ponad 99 999,99 PLN do 199 999,99 PLN - 0,80% 
nadwyżka ponad 199 999,99 PLN -1,00% 
 
eKonto oszczędnościowe - oprocentowanie i progi kwotowe od 
21.06.2018 r.: 
do 99 999,99 PLN -  0,40% 
nadwyżka ponad 99 999,99 PLN -  0,70% 



 

W części IV Lokaty  Z dniem 07.06.2018 r. : 
 Wprowadzamy nową treść przypisu dla Lokat oferowanych na nowe 

środki 

 Z dniem 21.06.2018 r. : 
 Wprowadzamy do oferty lokatę od 1 do 30 dni, 
  wycofujemy ze sprzedaży lokatę 3 dniową oraz 2 miesięczną. Brak 

zmian oprocentowania. Zapisy dla tego rachunku zostaną 
przeniesione do części Produktów wycofanych ze sprzedaży, 

 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

-  Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.  

 (par. 65 ust. 7 pkt 6). Pozwalają one na zmiany nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy 

marketingowej, nie wpływającej na wysokość oprocentowania, 

 (par. 65 ust. 7 pkt 4). Pozwalają one na wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku 

usług i produktów, a także w przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług, 

 (par. 65. ust 2 pkt. 3). Pozwalają one na zmianę wysokości oprocentowania gdy zmianie ulegnie 

którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny 

Urząd Statystyczny (GUS), o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio 

ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny),   

- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

 (par.13 ust 2 pkt 5) . Pozwalają one na zmianę treści zapisów w przypadku konieczności 

sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności wprowadzenia zmian porządkowych, 

nie wpływających na wysokość oprocentowania, 

 .(par.13 ust 2 pkt 4) . Pozwalają one na wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku 

usług i produktów, a także w przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług, 

Przesłanki faktyczne wprowadzenia zmian 

- Zmieniamy nazwy rachunków mKonto Aquarius Intensive na mKonto Intensive, eMax walutowy na eKonto 

walutowe oraz rachunków oszczędnościowych eMax plus na eKonto oszczędnościowe, 

- Tworzymy nowy rachunek płatniczy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie 

ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

- Przenosimy rachunki eMax  do produktów wycofanych ze sprzedaży, 

- Zmieniamy oprocentowanie i progi kwotowe na rachunku oszczędnościowym eKonto oszczędnościowe, 

- Przenosimy lokatę 3 dniową i 2 miesięczną do produktów wycofanych ze sprzedaży, 

- Wprowadzamy do oferty lokatę od 1 do 30 dni, 



- Zmieniamy treść przypisu dla lokat na nowe środki. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 7.08.2018 r. 
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 08.08.2018 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 
jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 
autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie 
internetowej mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

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

4c5c6f9096a27fb28f78f8df8cc5682bacb63b569c87a0
7dd5709e5a890ca9c2 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

7ec2fd0dcb38c5fe348c4391dc659e79d7aa931f3e6ed
052b07befe1683afef9 
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