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III. Debetowe karty płatnicze 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków mBiznes konto Start/Standard/ 

Komfort/Premium/„Ja – Profesjonalista” oraz mBiznes konto pomocnicze 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard® 

Debit Business 
Visa Business 

Debit 

1. Miesięczna opłata za kartę  (obowiązuje do 13.12.2016r.) Opłaty wskazane w części 1a) 
Opłaty podstawowe i 2b) mBiznes 

konto pomocnicze oraz Dla 
wszystkich rachunków 

wymienionych w punkcie 1b) i 1c) w 
części Produkty wycofane ze 

sprzedaży. 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  (obowiązuje do 13.12.2016r.) 

1. Miesięczna opłata za kartę  (obowiązuje od 14.12.2016r.) Opłaty wskazane w części 1a) 
Opłaty podstawowe i 2b) mBiznes 

konto pomocnicze 2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową  (obowiązuje od 14.12.2016r.) 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku (obowiązuje do 31.01.2017r.) 0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych 
mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
 
 

1) Usunięcie zapisu – zmiana porządkowa 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków mBiznes konto Start/Standard/ 

Komfort/Premium/„Ja – Profesjonalista” oraz mBiznes konto pomocnicze 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard® 

Debit Business 
Visa Business 

Debit 

14. Miesięczna opłata za „Pakiet MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie dobrowolne)6 9,9 zł 
6 Dotyczy karty MasterCard Debit Business wydanych w mBanku d.MultiBanku. Rezygnacja z ubezpieczenia w danym 
miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, 
w którym rezygnacja została złożona. 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

2) Doprecyzowanie zapisów dla kart debetowych z mBanku d.MultiBanku. Skopiowanie zapisów z oferty 
bieżącej.  Brak zmian cenowych, oprócz tej wymienionej powyżej .  

2. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków mStarter BUSINESS, mKonta: e-BUSINESS CLASS, 
BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, mKonto FIRST CLASS, mPakiet oraz Rachunek Funduszy Specjalnych 
(obowiązuje od 14.12.2016r.) 

Rodzaj czynności 

Opłaty/prowizje 

MasterCard® 

Debit Business 
Visa Business 

Debit 

1. Miesięczna opłata za kartę 



2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową   
Opłaty wskazane w punkcie 1b) i 

1c) w części Produkty wycofane ze 
sprzedaży. 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15 zł 

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski 
(obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku (obowiązuje do 31.01.2017r.) 0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na 
terenie Polski 

3%, min. 5 zł 

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych 3%, min. 5 zł 

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 3%, min. 10 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą2 3%, min. 10 zł 

11. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą2 3%, min. 10 zł 

12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3 5 zł 

13. Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 4,9 zł 

14. Miesięczna opłata za „Pakiet MultiKomfort Plus” (ubezpieczenie dobrowolne)6 9,9 zł 

15. Opłata za zmianę PIN4 2 zł 

16. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0 zł 

17. Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii/Eksperta online 0 zł 

18. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu 0 zł 

19. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą5  Równowartość 175 USD 

20. Opłata za awaryjne dostarczenie karty5 Równowartość 250 USD 
1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych 
mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
2 Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo 
prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.  
Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, 
mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku 
transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera 
dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. 
3 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. 
4 Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta online. 
5 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obciążenia 
Banku tą opłatą. 
6 Dotyczy karty MasterCard Debit Business wydanych w mBanku d.MultiBanku. Rezygnacja z ubezpieczenia w danym 
miesiącu skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej na koniec miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, 
w którym rezygnacja została złożona. 

 

4. Karta Visa Business Electron dla firm 

1) Wprowadzenie nowych prowizji za wypłaty poniżej 100 zł z bankomatów krajowych. 

 

a) Do rachunków mBiznes konto Start/Standard/Komfort/Premium oraz „Ja – Profesjonalista” 

Rodzaj czynności 
Opłaty/prowizje 

Visa Business Electron 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski (obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz 
Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski 

 



a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł6 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  
 (obowiązuje do 31.01.2017r.) 

0 zł 

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł 0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł 
 (obowiązuje od 01.02.2017r.) 

1,3 zł6 

1 Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych 
mBanku oraz u Konsultantów mLinii/Ekspertów online. 
6 Nie obowiązuje dla „Ja – Profesjonalista” (obowiązuje od 01.02.2017r.) 
 
 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 30.11.2016 r.
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