Taryfa prowizji i opłat
bankowych mBanku S.A.
dla klientów Private Banking
Obowiązuje od 30.07.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking, zwana
dalej Taryfą, określa wysokość stawek oraz zasady naliczania i pobierania przez mBank S.A.
prowizji i opłat za operacje i czynności związane z prowadzeniem i obsługą rachunków i
rozliczeń zleconych przez i na rzecz osób fizycznych, będących rezydentami i nierezydentami,
korzystających z usług Private Banking.
2. Przez użyte w Taryfie określenia należy rozumieć:
1/ aktywa klienta – suma wszystkich środków klienta zainwestowanych w ramach usług Private
Banking;
2/ okres sprawozdawczy – kolejny kwartał roku kalendarzowego;
3/ Regulamin – Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.;
4/ Taryfa STANDARD – stawki prowizji i opłat stosowane w przypadku klientów posiadających w
okresie sprawozdawczym średnie aktywa nieprzekraczające 1 000 000 zł lub równowartości
w walutach obcych;
5/ Taryfa EXCELLENT – stawki prowizji i opłat stosowane w przypadku klientów posiadających w
okresie sprawozdawczym średnie aktywa wynoszące, co najmniej 1 000 000 zł lub
równowartość w walutach obcych.
3. Terminy nie zdefiniowane w pkt 2 otrzymują brzmienie określone w Regulaminie.
4. W zależności od wysokości posiadanych aktywów w okresie sprawozdawczym klient obciążany
jest prowizjami i opłatami zgodnie z przysługującą mu Taryfą (odpowiednio STANDARD lub
EXCELLENT).
5. Jeżeli na koniec każdego ostatniego dnia kalendarzowego kolejnych miesięcy wchodzących w
skład okresu sprawozdawczego, aktywa klienta są mniejsze od kwot wynikających z progów
określonych w pkt. 2. ppkt 4 i 5, następuje zmiana Taryfy na kolejny okres sprawozdawczy.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa klient.
7. Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania operacji albo w okresach
miesięcznych lub kwartalnych.
8. W uzasadnionych przypadkach mBank S.A. może ustalić z klientem inny tryb naliczania prowizji
i opłat, niż wskazany w Taryfie.
9. Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie
za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry pobierają ich proporcjonalnemu
zwrotowi. W pozostałych przypadkach prowizje i opłaty prawidłowo naliczone nie podlegają
zwrotowi.
10. Dla ustalenia i pobrania wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w jednej walucie od
kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczenia z zastosowaniem kursu z
aktualnej tabeli kursów Banku.
11. Poza prowizjami i opłatami wymienionymi w Taryfie Bank pobiera:
1/ zryczałtowane opłaty i prowizje za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, związane z
wykonaniem zlecenia klienta, zgodnie z Załącznikiem do Taryfy;
2/ opłaty i prowizje naliczone przez banki zagraniczne i krajowe, pośredniczące w wykonaniu
zlecenia klienta;
3/ opłaty związane z przekazaniem na zlecenie klienta przesyłki kurierskiej;
4/ inne opłaty pobrane przez osoby i instytucje pośredniczące w wykonaniu operacji, jak np.
protest, opinia prawna.
12. Za czynności nietypowe, nie uwzględnione w Taryfie, prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z
decyzją Dyrektora Private Banking mBanku S.A.
13. Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w
terminie wynikającym z postanowień niniejszej Taryfy.
14. Bank informuje klientów o zmianach Taryfy w trybie określonym w Regulaminie, z
zastrzeżeniem postanowień pkt 15.
15. W przypadku zmiany Taryfy w części dotyczącej kredytów, Bank informuje klientów zgodnie z
postanowieniami umowy kredytu.
I. RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PRIVATE BANKING W PLN I
WALUCIE, RACHUNEK OSZCZEDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PRIVATE BANKING Z
KREDYTEM ODNAWIALNYM W PLN, RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PRIVATE BANKING
1. Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Lp
.
1.

Rodzaj opłaty lub prowizji
Świadczenie usług PB (prowadzenie rachunku) - opłata
miesięczna1

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

100 zł

0,00 zł
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2.

Wyciąg pełny na życzenie

10,00 zł

0,00 zł

3.

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy
miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji
wykonanych za bieżący miesiąc)

30,00 zł

10,00 zł

4.

Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia lub opinii

40,00 zł

40,00 zł

5.

Za sporządzenie duplikatu dokumentów – za każdy wydany
duplikat

30,00 zł

30,00 zł

Równowartość
kosztów naliczonych
przez inny Bank

Równowartość
kosztów naliczonych
przez inny Bank

6.

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez inny bank z
tytułu podania błędnych danych

Dotyczy tylko prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Private Banking w PLN / Private Banking z kredytem
odnawialnym w PLN.
1

2. Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane w Oddziale Banku oraz zlecane do
Opiekuna klienta w Oddziale Banku bezpośrednio lub za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej,
faxu bądź e-maila
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego 1

8,00 zł

0,00 zł

2.

Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

8,00 zł

0,00 zł

3.

Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego
(za każdy przelew)

8,00 zł

0,00 zł

4.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

8,00 zł

0,00 zł

5.

Rejestracja dyspozycji zlecenia stałego (za każde
zlecenie)

8,00 zł

0,00 zł

6.

Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde
zlecenie)2

8,00 zł

0,00 zł

7.

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

8,00 zł

0,00 zł

8.

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

8,00 zł

0,00 zł

9.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z
tytułu składek

8,00 zł

0,00 zł

10.

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu
Skarbowego

8,00 zł

0,00 zł

11.

Wpłata/Wypłata gotówkowa

0,00 zł

0,00 zł

12.

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w
wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty w
PLN;

0,5% od kwoty w
PLN;

0,2% od pozostałych
walut od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł

0,2% od pozostałych
walut od kwoty
niezrealizowanej
wypłaty, nie mniej
niż 30,00 zł

13.

Odwołanie polecenia zapłaty

6,00 zł

0,00 zł

14.

Aktualizacja polecenia zapłaty

6,00 zł

0,00 zł

15.

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

6,00 zł

0,00 zł

16.

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia
zapłaty

6,00 zł

0,00 zł

17.

18.
19.

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego lub Wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu SEPA
Wykonanie przelewu ekspresowego3

0,15%

0,15%

min. 15 zł max. 150
zł

min. 15 zł max. 150
zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
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20.
1
2
3

Wykonanie przelewu SORBNET

15 zł

10 zł

Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku
Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta
Od 14.09.2020 r. przelew ekspresowy klient może wykonać jedynie przez serwis transakcyjny

3. Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez serwis transakcyjny Banku lub
Centrum Telefoniczne PB
Lp
.
1.

2.
3.
4.
1

Rodzaj opłaty lub prowizji
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku
krajowego lub wykonanie przelewu zagranicznego
Wykonanie przelewu SEPA
Wykonanie przelewu ekspresowego1
Wykonanie przelewu SORBNET

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

0,15%

0,15%

min. 15 zł max. 150
zł

min. 15 zł max. 150
zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

15 zł

10 zł

Od 14.09.2020 r. przelew ekspresowy klient może wykonać jedynie przez serwis transakcyjny

II. RACHUNEK WEALTH MANAGEMENT
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Lp
.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy
miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji
wykonanych za bieżący miesiąc)

30,00 zł

10,00 zł

2.

Wyciąg na życzenie

30,00 zł

10,00 zł

3.

Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia lub opinii

40,00 zł

40,00 zł

4.

Za sporządzenie duplikatu dokumentów – za każdy
wydany duplikat

30,00 zł

30,00 zł

III. RACHUNEK eKONTO JUNIOR
Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji
Lp
.
1.

Wykonanie przelewu ekspresowego (przelew w złotych
polskich)1

2.

Wykonanie przelewu SORBNET (przelew w złotych
polskich)

3.

Wykonanie przelewu SEPA (przelew w walucie obcej)

4.

Wykonanie przelewu SWIFT/przelewu walutowego
(przelew w walucie obcej)

5.
1

Rodzaj opłaty lub prowizji

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej
w wyznaczonym dniu

eKONTO JUNIOR
5,00 zł
35,00 zł
0,00 zł
0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max.
200 zł
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

Od 14.09.2020 r. przelew ekspresowy klient może wykonać jedynie przez serwis transakcyjny
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IV. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KART PŁATNICZYCH VISA DEBIT PB4, VISA
TYMCZASOWA, VISA FOTO1,4 WYDAWANYCH DO RACHUNKU PRIVATE BANKING
W PLN ORAZ KART PŁATNICZYCH VISA DEBIT EUR PB4, VISA DEBIT USD PB4 I
VISA DEBIT GBP PB4 WYDAWANYCH DO RACHUNKU WALUTOWEGO PRIVATE
BANKING W USD, EUR I GBP
Lp
.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

Opłata za duplikat karty2

0,00 zł

0,00 zł

2.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego
na rachunku (usługa dostępna w bankomatach
wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

1,50 zł

1,50 zł

3.

Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji

10,00 zł

10,00 zł

4.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych 3

0,00 zł

0,00 zł

5.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz
od pozostałych wypłat w Polsce

9,50 zł

9,50 zł

6.

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą 2,3

0,00 zł

0,00 zł

7.

Prowizja od wypłaty gotówki w placówkach banków oraz
od pozostałych wypłat za granicą 3

10,00 zł

10,00 zł

8.

Opłata za ekspresową wysyłkę karty 2

25,00 zł

25,00 zł

9.

Opłata za zmianę wizerunku karty Visa Foto

10,00 zł

0,00 zł

Bank za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej poinformuje o terminie udostępnienia sprzedaży karty.
2
Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa (brak funkcjonalności).
3
Dla kart walutowych: przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki w walucie innej niż waluta rozli czeniowa, mBank
pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3%.
Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą Visa (z wyłączeniem kart walutowych), 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.
1

4

Karta dostępna też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.

V. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ VISA ŚWIAT
INTENSIVE2
Lp
.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Taryfa STANDARD

Taryfa EXCELLENT

Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

10,00 zł

10,00 zł

2.

Prowizja od wypłaty gotówki w banku krajowym

10,00 zł

0,00 zł

3.

Prowizja od wypłaty gotówki w banku zagranicznym

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

0,00 zł

1

4.

Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą

5.

Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)

Dopuszcza się możliwość pobrania prowizji od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą bezpośrednio przez operatora
bankomatu, niezależnie od postanowień niniejszej taryfy prowizji i opłat.
1

2

Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą, mBank nie pobiera prowizji za przewalutowanie transakcji.

VI. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ VISA JUNIOR I KARTY
PŁATNICZEJ MASTERCARD JUNIOR OPASKA
Lp
.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego /
drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto

2.

Opłata za wydanie duplikatu

3.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych

1

VISA Junior

Mastercard Junior
Opaska

0,00 zł

25,00 zł

15,00 zł

n/d
0,00 zł
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4.

Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków
krajowych i za granicą1

5.

Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 1

0,00 zł

6.

Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach (usługa
dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność
sprawdzenia salda)

0,00 zł

10,00 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 włączon ą
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.
1

VII. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ: MASTERCARD GOLD
PAYPASS, MASTERCARD MOBILNA, MASTERCARD DEBIT NAKLEJKA oraz
MASTERCARD OPASKA
Mastercard
Gold Paypass

Mastercard
Mobilna3

Mastercard
Debit
Naklejka

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty

2.

Prowizja od transakcji
bezgotówkowych1

0,00 zł

3.

Prowizja od wypłat gotówki w
bankomatach za granicą 1

0,00 zł

4.

Prowizja za sprawdzenie salda w
bankomatach (usługa dostępna w
bankomatach wyposażonych w
funkcjonalność sprawdzenia
salda)

Mastercard
Opaska2

0,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartą Mastercard, 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.
1

2

Karta dostępna też dla pełnomocnika szczególnego i rodzajowego.

3

Bank za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej poinformuje o terminie udostępnienia sprzedaży karty.

VIII. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ: eKARTA oraz
eKARTA WIRTUALNA
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja od transakcji
bezgotówkowych1

eKarta2

eKarta wirtualna2
0,00 zł

Przy transakcjach bezgotówkowych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję
(łącznie z marżą) za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3%.
1

2

Karta dostępna też dla pełnomocnika rodzajowego.

IX. USŁUGA BLIK
Bank nie pobiera prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach.

X. KREDYTY
1.

Kredyt odnawialny

Lp

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za udzielenie kredytu

2.

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

3.

Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres

4.

Wysokość opłaty lub prowizji

Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny

0,00% - 5,00%
1,00% kwoty podwyższenia
0,00% - 3,00% kwoty odnowienia
1

75,00 zł
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5.

6.
1

Opłata za realizacje dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej
parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej
sporządzenia aneksu

50,00 zł

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń (ubezpieczenie
dobrowolne)

0,35% x miesięcznie od salda
zadłużenia (nie mniej niż 1,00 zł)

Opłata nie jest pobierana w przypadku podwyższenia kwoty kredytu

2.

Kredyt gotówkowy Private Banking (niezabezpieczony)

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.
Prowizja za udzielenie kredytu

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

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

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

2.

3.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

0,00 zł

4.

Opłata za udzielenie karencji

0,00 zł

5.

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

0,00 zł

6.

Koszty restrukturyzacji umowy

0,00 zł

7.

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytu gotówkowego
w mBanku

3.

Kredyt hipoteczny / Pożyczka hipoteczna

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki

2.

0,218% x saldo kredytu
gotówkowego w dniu, w którym
została zawarta umowa
ubezpieczenia (plus kwota
podwyższenia – jeśli zostanie
podpisany odpowiedni aneks).

Wysokość opłaty lub prowizji

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki

0,00% – 3,00%
0,00% – 3,00%
kwoty podwyższenia

3.

Koszty restrukturyzacji umowy

4.

Koszty sporządzenia aneksu do Umowy kredytu/pożyczki

5.

Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia

300,00 zł

6.

Opłata za wystawienie promesy

150,00 zł

7.
8.

Opłata za prolongatę spłaty kapitału kredytu/pożyczki
Opłata za sporządzenie i wysłanie aktualnego /treści archiwalnego
harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

Opłata1 za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie
kredytu/pożyczki – od każdej nieruchomości:
– lokal mieszkalny, budowlana działka gruntu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną,
– dom mieszkalny jednorodzinny,
– nieruchomość komercyjna
10. Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku
S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy
cedentem a mBankiem S.A.)1

150,00 zł
100,00 zł – 500,00 zł

0,50% prolongowanej kwoty
kredytu/pożyczki
40,00 zł

9.

1

0,00 zł - 300,00 zł
0,00 zł - 500,00 zł
0,00 zł - 800,00 zł
15,00 zł

Opłata dotyczy wniosków złożonych od 21.01.2016 r.
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4.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.
2.
3.
4.

Wysokość opłaty lub prowizji

Prowizja za udzielenie kredytu

0,00% – 3,00%
0,00% – 3,00% kwoty
podwyższenia

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
Opłata za wystawienie promesy

150,00 zł
0,00% - 2,00% prolongowanej
kwoty kredytu

Opłata za prolongatę spłaty kapitału kredytu

5.

Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy kredytu

6.

Koszty restrukturyzacji umowy

150,00 zł

7.

Zmiana przedmiotu zabezpieczenia

300,00 zł

5.

100,00 zł – 500,00 zł

Kredyt maklerski (obrotowy, odnawialny, w rachunku, BRE Emisja)

Lp

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Prowizja za udzielenie kredytu

0,00% - 3,00%

2.

Opłata za prolongatę spłaty kapitału kredytu

0,00% - 3,00%

3.

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

0,00% - 3,00%

4.

Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy kredytu

6.

Wysokość opłaty lub prowizji

50,00 zł – 500,00 zł

Gwarancje

Lp

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Wszelkie opłaty i prowizje z tytułu udzielenia i obsługi gwarancji

7.

Wysokość opłaty lub prowizji
Ustalane indywidualnie

Inne

Lp

Rodzaj dokumentu

1.

Dokument o charakterze opinii (zawierający
informację na temat posiadanego przez klienta
kredytu)

80,00 zł

2.

Dokument o charakterze zaświadczenia
(stwierdzający stan faktyczny posiadanych przez
klienta kredytów w bieżącym roku)

40,00 zł

3.

Wysokość opłaty

Dokument o charakterze zaświadczenia
(stwierdzający wysokość kosztów związanych z
kredytem lub o spłacie kredytu zakończonej w
latach poprzednich)

80,00 zł

XI. KARTY KREDYTOWE W RAMACH USŁUG PRIVATE BANKING
World Elite
Lp.

1.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Opłata za wydanie karty głównej
oraz nowej w miejsce
zastrzeżonej

Visa Platinum
PB

0,00 zł

TM

Mastercard
PB1

900,00 zł

VISA /
Mastercard
Miles & More

VISA /
Mastercard
Miles & More
Premium

50,00 zł2 /
100,00 zł3

100,00 zł2 /
300,00 zł3
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2a.

Obowiązuje do 31.07.2020 r. 7

450,00 zł

900,00 zł4

200,00 zł

600,00 zł5

Opłata roczna pobierana po
zakończeniu każdego roku
używania karty głównej
Opłata nie będzie pobrana jeżeli
roczna wartość lub ilość
transakcji bezgotówkowych
(włączając przelewy ze
wszystkich kart wydanych do
rachunku danej karty
kredytowej) za ostatnie
12 m-cy wyniesie minimum:
2b.

Obowiązuje od 1.08.2020 r.
do 18.08.2020 r. 7

36 000 zł

18 000 zł
lub
240 transakcji

lub
240 transakcji

900,00 zł4

0,00 zł

600,00 zł5

200,00 zł

Opłata roczna pobierana po
zakończeniu każdego roku
używania karty głównej
Opłata nie będzie pobrana jeżeli
roczna wartość lub ilość
transakcji bezgotówkowych
(włączając przelewy ze
wszystkich kart wydanych do
rachunku danej karty
kredytowej) za ostatnie
12 m-cy wyniesie minimum:
2c.

18 000 zł
lub
240 transakcji

0,00 zł

900,00 zł4

Prowizja od transakcji wypłat
gotówki w bankomatach
krajowych

5 %min. 10,00
zł

0,00 zł

5%, min. 10,00 zł

Prowizja od transakcji wypłat
gotówki
w bankomatach zagranicznych 6

5%min. 10,00
zł

0,00 zł

5%, min. 10,00 zł

Obowiązuje od 19.08.2020 r.

200,00 zł

600,00 zł

Opłata roczna pobierana po
zakończeniu każdego roku
używania karty głównej
3.

4.

5.

6.

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

7.

Prowizja od transakcji wypłat
gotówki w oddziałach banków
zagranicznych6
(usługa dostępna w oddziałach
banków umożliwiających wypłatę
gotówki w kasie)

8.

Opłata za przelew z rachunku
karty kredytowej

9.

Opłata za przelew do ZUS, US
bądź innego organu podatkowego

10.

Awaryjna wypłata gotówki7

1,50 zł

5,00 zł

5%min. 10,00
zł

0,00 zł

5%, min. 10,00 zł

5%min. 10,00
zł

0,00 zł

5%, min. 10,00 zł

5% min. 4,00 zł
2,5% min. 4,00 zł
równowartość 175 USD
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11.
Priority Pass - opłata za wejście
do saloników VIP Lounge
(jednorazowo za każda osobę)

12.

n/d

Posiadacz
karty
Priority
Pass: 0,00
zł,
osoba
towarzysząc
a: 100,00 zł

Opłata za przekroczenie limitu
karty (obowiązuje do
18.12.2017r.)

n/d

n/d

45,00 zł

13.

Opłata za powiadomienie
mailowe i/lub komunikat w
serwisie transakcyjnym
dotyczące zadłużenia
przeterminowanego

14.

Opłata za ekspresową wysyłkę
karty

25,00 zł

n/d

25,00 zł

15.

Opłata za wydanie karty
zastępczej8

250 USD

n/d

250 USD9

16.

Opłata za wyciąg papierowy

17.

Opłata za podwyższenie limitu
karty

18.

Ubezpieczenie na życie i od
innych zdarzeń do karty
kredytowej w mBanku
(ubezpieczenie dobrowolne, w
sprzedaży od 17.04.2018 r.)

19.

Prowizja od transakcji
bezgotówkowych6

8,00 zł

7,50 zł
1% od kwoty podwyższenia
0,35% x
miesięcznie od
salda
zadłużenia na
karcie
kredytowej w
ostatnim dniu
okresu
rozliczeniowego
karty
kredytowej (nie
mniej niż 1 zł)

n/d

0,35% x miesięcznie od salda
zadłużenia na karcie
kredytowej w ostatnim dniu
okresu rozliczeniowego karty
kredytowej (nie mniej niż 1 zł)

0,00 zł

Do dnia 03.03.2014 r. karta wydawana jako Mastercard World Signia
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych do 29.02.2016 r.
3
Opłata dla kart wydanych do wniosków złożonych od 01.03.2016 r.
4
W przypadku posiadania jedynie karty głównej: opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za
ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 90 000 zł, opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji
bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 60 000 zł. W przypadku posiadania karty głównej oraz co najmniej
jednej karty dodatkowej: opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi
kartami wydanymi do rachunku danej karty kredytowej za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 120 000 zł, opłata zostanie
pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do rachunku
danej karty kredytowej za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 90 000 zł.
5
Dla kart wydanych do 03.06.2013 r. opłata nie będzie pobierana, jeśli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostanie
12 miesięcy wyniesie minimum 60 000,00 zł lub roczna ilość transakcji bezgotówkowych za ostanie 12 miesięcy wyniesie
minimum 120 transakcji.
Dla kart wydanych od 04.06.2013 r., w przypadku posiadania jedynie karty głównej:
a) opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum
60 000,00 zł
b) opłata zostanie pobrana w 50%, jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie
minimum 40 000,00 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 90 000,00 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 60 000,00 zł
6
Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartami kredytowymi Mastercard, mBank pobiera dodatkowo prowizję
za przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od wartości transakcji.
Od 1.08.2020 r. wyjątkiem będzie karta World Elite Mastercard PB - przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki tą
kartą, mBank nie będzie pobierał prowizji za przewalutowanie transakcji.
Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartami kredytowymi Visa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.
7
Bank zacznie pobierać opłatę roczną za kartę kredytową Miles & More niezależnie od liczby/ wartości transakcji wskazanych
powyżej w tabeli, w terminie określonym w umowie/ regulaminie dotyczącym kart kredytowych, rozpoczynając od 19 sierpnia
2020 r. Do 18 sierpnia 2020 roku Bank będzie uwzględniał liczbę/ wartość transakcji wskazanych powyżej w tabeli jako
warunek zwolnienia z opłaty rocznej za kartę Miles & More.
1
2
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Kwota USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez Bank w dniu obciążenia Banku
tą opłatą.
9
Opłata dotyczy kart Visa. Od 12.12.2019 r. nie oferujemy tej usługi dla kart Mastercard.
8

XII. INNE OPŁATY I PROWIZJE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek
śmierci

15,00 zł

2.

Dokonanie cesji praw do rachunku

40,00 zł

3.

Opłata za odzyskanie środków pieniężnych
będących przedmiotem zlecenia płatniczego

4.

Wydawanie dokumentów o charakterze
zaświadczenia/opinii:

100,00 zł + równowartość kosztów
naliczonych przez inny bank
40,00 zł

a) o wysokości środków
b) stwierdzającego fakt posiadania rachunku
c) potwierdzającego wykonanie przelewu/
transakcji z rachunku
d) upoważniającego do wywozu wartości
dewizowych za granicę
e) innych zaświadczeń/opinii na życzenie klienta
5.

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

6.

Za 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)

30,00 zł

80,00 zł

Opłaty nie pobiera się od zagranicznych banków
udziałowców strategicznych mBanku S.A.
7.

Powiadomienia SMS:
a) Standard:
- abonament miesięczny

0,00 zł

- opłata za SMS-a

0,35 zł

b) Private1
- abonament miesięczny

0,00 zł

- liczba SMS-ów w abonamencie
- opłata za SMS-a poza abonamentem

180
0,35 zł

(Po zmianie rodzaju abonamentu nowe opłaty
zaczną obowiązywać od daty kolejnego rozliczenia)
8.

9.

10.
1

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji
blokady środków na rachunku z
tytułu zabezpieczenia umów
zawieranych przez klienta

z Bankiem
z innymi
podmiotami

0,00 zł
100,00 zł

Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o
rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski

25,00 zł

Opłata za przesyłkę kurierską na żądanie klienta

25,00 zł

Abonament dostępny dla usługi uruchomionej od 19.09.2015 r.
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XIII. USŁUGI POWIERNICZE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1a.

Prowadzenie rachunku papierów
wartościowych, rachunku depozytowego oraz
rejestrów (opłata miesięczna)

1b.

Prowadzenie rachunku papierów
wartościowych, rachunku depozytowego oraz
rejestrów (opłata miesięczna)

2a.

Przechowywanie papierów wartościowych
zarejestrowanych za granicą - opłata
Przechowywanie papierów wartościowych
zarejestrowanych za granicą - opłata
miesięczna od wartości rynkowej papierów

4a.

4b.

6.

7.

3

0,04 % p.a.

0,028% p.a.

0,028% p.a.

0,2% p.a.

1

3

0,2% p.a.

2

Rozliczenie transakcji zawartych z
podmiotami innymi niż mBank S.A. - od
pojedynczej transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia transakcji lub w okresach
miesięcznych

100,00 zł

Rozliczenie transakcji zawartych z
podmiotami innymi niż mBank S.A. na
papierach wartościowych zarejestrowanych
za granicą – od pojedynczej transakcji,
naliczana i pobierana w okresach
miesięcznych

50 EUR

Blokada papierów wartościowych na rzecz
mBanku S.A. – opłata naliczana i pobierana
w dniu dokonania blokady

100,00 zł

8.

Blokada papierów wartościowych na rzecz
podmiotu innego niż mBank S.A. – opłata
naliczana i pobierana w dniu dokonania
blokady

9.

Transfer portfela do innego domu
maklerskiego niż mBank - Dom Maklerski
mBanku – wydanie - od jednej pozycji

10.

0,04 % p.a.

3

2

Przechowywanie udziałowych papierów
wartościowych zarejestrowanych w KDPW SA
- opłata miesięczna od wartości rynkowej
papierów

5.

1

Przechowywanie udziałowych papierów
wartościowych zarejestrowanych w KDPW SA
- opłata miesięczna od wartości rynkowej
papierów

24,60 zł

2,4

miesięczna od wartości rynkowej papierów
3b.

20,00 zł

1

Przechowywanie papierów dłużnych
zarejestrowanych w KDPW SA (obligacje
Skarbu Państwa, pozostałe dłużne papiery
wartościowe) opłata miesięczna od wartości
rynkowej papierów

3a.

2

Przechowywanie papierów dłużnych
zarejestrowanych w KDPW SA (obligacje
Skarbu Państwa, pozostałe dłużne papiery
wartościowe) opłata miesięczna od wartości
nominalnej papierów

2b.

1

Wydanie dłużnych papierów wartościowych,
dla których mBank S.A. pełni rolę agenta
emisji
(w szczególności hipotecznych listów
zastawnych) oraz poświadczenie ich
autentyczności – od wartości nominalnej

500,00 zł

500,00 zł

10%
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papierów, pobierana przy odbiorze papierów
wartościowych. Opłata nie dotyczy
dokumentów, których konieczność wydania
wynika z warunków emisji
1

Obowiązuje do 31.07.2020 r.

2

Obowiązuje od 01.08.2020 r.

3

Dodatkowo pobierany jest podatek VAT, 23% od wysokości opłaty podanej w tabeli.

4

Z wyłączeniem papierów dłużnych zarejestrowanych w KDPW SA dla emitentów z grupy mBanku S.A. w
szczególności mLeasing
Podstawą naliczania opłat miesięcznych za przechowywanie jest wartość papierów wartościowych
zarejestrowanych na rachunku Klienta w miesiącu.
Opłata za anulowanie dyspozycji jest pobierana w wysokości i na zasadach jak za realizację pierwotnej
dyspozycji.
Poza wymienionymi w niniejszym rozdziale opłatami pobieranymi przez bank powierniczy mogą być pobierane
inne opłaty i prowizje biur i domów maklerskich, opłaty centralnych depozytów (w szczególności Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych, zagranicznych izb
rozliczeniowych) oraz opłaty na rzecz Obowiązkowego Systemu Rekompensat. W przypadku pobrania opłat i
prowizji, o których mowa w zdaniu poprzednim, pokrywa je Klient.

XIV. PROGRAM MBANK PRIVATE CONCIERGE
Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Udostępnianie i korzystanie z Programu mBank Private
Concierge

200,00 zł

0,00 zł

(opłata roczna)

XV. PRODUKTY WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY
1.

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Private Banking (niezabezpieczony)

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji
1.

1
2

Wysokość opłaty lub prowizji
1

Ubezpieczenie spłaty kredytu (ubezpieczenie opcjonalne,
niedostępne w sprzedaży od 17.04.2018 r.) - dotyczy przystąpienia
do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego:
a) Pakiet Standard
b) Pakiet Komfort
c) Pakiet Prestiż
d) Pakiet Premium

a) 0,096% x liczba miesięcy
kredytu x łączna kwota kredytu2
b) 0,144% x liczba miesięcy
kredytu x łączna kwota kredytu2
c) 0,202% x liczba miesięcy
kredytu x łączna kwota kredytu2
d) 0,2716% x liczba miesięcy
kredytu x łączna kwota kredytu2

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł.
Łączna kwota kredytu to całkowita kwota kredytu uwzględniająca kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia.

2.

Ubezpieczenia do kart kredytowych w ramach usług private banking

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Ubezpieczenie Pakiet
Bezpieczeństwa (ubezpieczenie
opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 3.10.2013 r.)

2.

Gwarancja Spłaty Kredytu
(ubezpieczenie opcjonalne,
niedostępne w sprzedaży od
06.12.2010 r.)

3.

Ubezpieczenie Spłaty Karty
(ubezpieczenie opcjonalne)

4.

Home Assistance (niedostępne w
sprzedaży od 3.10.2013 r.)

Visa
Cred
it PB

Visa
Gold
PB

Visa
Platinu
m PB

World Elite
TM

Mastercard
PB1

VISA /
Mastercard
Miles &
More

6,90 zł

n/d

0,25% miesięcznie
od salda zadłużenia

n/d

0,35% miesięcznie od salda
zadłużenia
n/d

VISA /
Mastercard
Miles &
More
Premium

5,00 zł

n/d
n/d

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany 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.

13

Ubezpieczenie Twoje OC i Twoja
Podróż (ubezpieczenie
opcjonalne, niedostępne w
sprzedaży od 17.04.2018 r.)

5.

11,99 zł miesięcznie

Ubezpieczenie Spłaty Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus
(ubezpieczenie opcjonalne,
niedostępne w sprzedaży od
03.04.2017 r.)

6.

Ubezpieczenie Spłaty Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus
(ubezpieczenie opcjonalne,
niedostępne w sprzedaży
od 17.04.2018 r.)

7.

3.

n/d

11,99 zł miesięcznie

0,35% miesięcznie od salda zadłużenia

0,50% miesięcznie od salda zadłużenia

Karty kredytowe w ramach usług private banking

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

1.

Opłata za wydanie karty głównej oraz nowej w miejsce
zastrzeżonej

2.

Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku
używania karty głównej

200,00 zł1

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub
ilość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy
ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty
kredytowej) za ostatnie
12 m-cy wyniesie minimum:

12 000 zł

3.
4.

Visa Gold PB
0,00 zł
n/d

lub
240 transakcji

Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach
krajowych

5 %min. 10,00 zł

Prowizja od transakcji wypłat gotówki
w bankomatach zagranicznych 2

5%min. 10,00 zł

5.

Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego
limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach
wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

6.

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

7.

Visa Credit PB

Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach
banków zagranicznych2
(usługa dostępna w oddziałach banków
umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

1,50 zł

5%min. 10,00 zł

5%min. 10,00 zł

8.

Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

5% min. 4,00 zł

9.

Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu
podatkowego

10.

Awaryjna wypłata gotówki3

11.

Priority Pass - opłata za wejście do saloników VIP
Lounge (jednorazowo za każda osobę)

12.

Opłata za przekroczenie limitu karty (obowiązuje do
18.12.2017r.)

45,00 zł

13.

Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w
serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia
przeterminowanego

8,00 zł

14.

Opłata za ekspresową wysyłkę karty

2,5% min. 4,00 zł
równowartość 175 USD
n/d

25,00 zł
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15.

Opłata za wydanie karty zastępczej3

16.

Opłata za wyciąg papierowy

17.

Opłata za podwyższenie limitu karty

18.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych

250 USD
7,50 zł
1% od kwoty podwyższenia
2

0,00 zł

Dla kart wydanych do dnia 18.10.2015 r. w ramach PB jako Visa Credit PB opłata roczna wynosi 70 zł.
2
Przy transakcjach bezgotówkowych i wypłatach gotówki kartami kredytowymi Visa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% od wartości transakcji.
3
Kwota USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez Bank w dniu obciążenia Banku
tą opłatą.
1

4.

Rachunek Oszczędnościowy z mechanizmem bilansującym (Rachunek oszczędnościowy
Private Banking)1

Lp.

Rodzaj opłaty lub prowizji

Wysokość opłaty lub prowizji

1.

Wyciąg na życzenie

30,00 zł

2.

Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia

30,00 zł

Opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w powiązaniu z którym prowadzony jest Rachunek
oszczędnościowy z mechanizmem bilansującym.
1
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