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Taryfa prowizji i opłat 

10 paźdzernika 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private 

Banking. Przy każdej zmianie znajdziesz dokładną datę, od której będziemy stosować nowe zasady. 

Wykaz zmian  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

W części: 

Rachunek oszczednościowo-
rozliczeniowy private banking w 
PLN i walucie, Rachunek 

oszczednościowo-rozliczeniowy 
private banking z kredytem 
odnawialnym w PLN, Rachunek 

oszczędnościowy private banking 

  

Rachunek eKonto Junior 

Obniżamy opłatę za wykonanie przelewu SEPA. Od 12.12.2019 r. 

opłata wyniesie 0 PLN. 

Robimy to, aby dostosować się do wymogów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/512 z dnia 19.03.2019 r. 

zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do 

niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za 
przeliczenie waluty. 

 

W części: 

VI. Opłaty i prowizje dotyczące 

karty płatniczej Visa Junior i karty 

płatniczej Mastercard Junior 
Opaska 

Obniżamy prowizję od wypłat gotówki w bankomatach za granicą. 
Od 12.12.2019 r. prowizja wyniesie 0 PLN. 

Robimy to, aby: 

 dostosować się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/512 z dnia 19.03.2019 r. 

zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu 

do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za 
przeliczenie waluty, 

 nie wprowadzać różnych opłat za wypłaty z bankomatów za 

granicą, w zależności od tego czy bankomat znajduje się na 
terenie EOG czy poza nim. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

 Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 27 Kiedy zmienia się taryfa, ust. 2) pkt i)). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy zmienią się bądź pojawią nowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

 Kodeksu Cywilnego (art. 3841  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 

modyfikację treści w trakcie trwania stosunku prawnego. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, 

ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

W części: 

Opłaty i prowizje dotyczące karty 

płatniczej Visa Junior i karty 

płatniczej Mastercard Junior 
Opaska 

Opłaty i prowizje dotyczące karty 

płatniczej eKarta, karty płatniczej 
Mastercard Debit Naklejka, karty 

płatniczej Mastercard Opaska i 

karty płatniczej Mastercard Gold 
Paypass 

Udostępniamy Usługę wielowalutową dla kart płatniczych 
Mastercard. Od 10.10.2019r. W przypadku transakcji dokonanych 

kartami Mastercard, na których została włączona Usługa 

wielowalutowa wysokość prowizji za przewalutowanie wyniesie 0,5% 

od wartości transakcji. 
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W części: 

X. Karty kredytowe w ramach 

usług Private Banking 

Usuwamy zapisy o opłacie 250 USD za wydanie karty zastępczej dla 

karty Mastercard. Od 12.12.2019 r. nie będziemy już tej usługi 

oferować naszym klientom. 

W części: 

XII. Usługi powiernicze 

Zmieniamy zasady pobierania opłaty miesięcznej za 

przechowywanie papierów wartościowych zarejestrowanych za 

granicą. Od 12.12.2019 r. będziemy pobierać opłatę miesięczną od 

wartości rynkowej papierów. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 27 Kiedy zmienia się taryfa, ust. 

2) pkt k)). Pozwalają one zmieniać treść: w przypadku gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej 

usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 12.12.2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz, w związku z tym, żadnych opłat. Jeśli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 12.12.2019 r. 

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

dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane. 
 

Kredyty maklerskie  

30 października 2019 r. wchodzi w życie nowy: „Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. 
kredytów maklerskich”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

§ 27 – jak zmiana Twojego adresu 

wpływa na nasze relacje 
Możemy odmówić zrealizowania Twojej dyspozycji, która wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, jeśli w trakcie kiedy obowiązuje, 

dowiemy się, że: 

zmieniłeś adres na zagraniczny  

i podlegasz przepisom państwa obcego. 

Robimy to, aby dostosować się do: 

decyzji Rady UE 2019/274 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 
podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, 

decyzji Rady Europejskiej 2019/584 przyjętej w porozumieniu ze 

Zjednoczonym Królestwem z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca 
okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w 

związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 
2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez mBank 

S.A. kredytów maklerskich” (§29 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają się 

nowe lub zmienią się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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§ 29 – kiedy i jak przekażemy Ci 
informacje o zmianie tabeli, 
regulaminu i taryfy? 

Gdy zmienia się taryfa opłat i prowizji, tabela oprocentowania lub 

regulamin, ich nową wersję przekazujemy Ci na trwałym nośniku 

informacji. Oznacza to, że tej wersji nie możemy zmienić ani usunąć. 

Zawsze będziesz mógł ją odczytać, gdy użyjesz linka, który od nas 

otrzymałeś. 

Robimy to, bo chcemy, abyś miał jeszcze większą pewność, że nic nie 

zmienimy, w dokumentach które Ci zakomunikowaliśmy. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez mBank 

S.A. kredytów maklerskich” (§29 ust. 1, pkt 2). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub 

pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Cały regulamin Zwrot Dom Maklerski mBanku zamieniliśmy na Biuro Maklerskie 
mBanku. Skrót mDM na BM.  

Robimy to, aby podkreślić, że nie jest to osobny podmiot, a część 
banku.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez mBank 

S.A. kredytów maklerskich” (§29 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy 

zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery § w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery § w wierszu „podstawa 

prawna” odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

 

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 mBanku 
S.A. dla klientów Private Banking 

d831c8e17dff44bdc31988c2f838c8f855b01dc1ace3f444e
383d3223c3bfd5b 

Regulaminu udzielania osobom fizycznym 
przez mBank S.A. kredytów maklerskich 

f0bd5bbc4a2e9821eff1f2e1b8a12f1e6511722bcc5b77108
ee11c6b9fd175ec 
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