Sazebník bankovních
poplatků mBank
platný od 11. 11. 2007

I Osobní účet mKONTO
Poplatek

Transakce/služby

1.
a)
b)
c)
d)

Internetové
bankovnictví

Zřízení, vedení a zrušení účtu
zřízení osobního účtu mKONTO
vedení osobního účtu mKONTO
zrušení osobního účtu mKONTO
zadání / změna názvu účtu

2. Bezhotovostní platební styk
a) účetní položka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv
odchozí / příchozí platby na osobní účet mKONTO
b) realizace převodu prostředků z osobního účtu mKONTO
na spořící účet eMAX
c) realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO
na jiný účet v mBank ČR
d) realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO
na účet v jiné bance v ČR
e) zřízení, změna nebo zrušení šablony plateb
z osobního účtu mKONTO
f) zřízení, změna nebo zrušení trvalého platebního příkazu
z osobního účtu mKONTO
g) realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu mKONTO
na jiný účet v mBank ČR
h) realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu mKONTO
na účet v jiné bance v ČR
3. Výpisy z účtu
a) eVýpis (elektronický výpis) v rámci Internetového bankovnictví,
zasílaný měsíčně
b) eVýpis (elektronický výpis) v rámci Internetového bankovnictví,
zasílaný 1x ročně (na konci roku)
c) výpis z účtu v papírové formě, zasílaný na korespondenční
adresu klienta měsíčně
d) výpis z účtu v papírové formě, zasílaný na korespondenční
adresu klienta 1x ročně (na konci roku)
e) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu z účtu
na žádost klienta
f) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí na účtu
za zvolené období na žádost klienta
g) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku
na účtu na žádost klienta
h) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci
příchozí/odchozí platby na žádost klienta
4. Další činnosti
a) telefonické připomenutí a výzva k úhradě v případě poklesu
zůstatku na účtu do nepovoleného debetu
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě poklesu zůstatku
na účtu do nepovoleného debetu
c) vyhotovení a zaslání 2. upomínky v případě poklesu zůstatku
na účtu do nepovoleného debetu
d) jednorázové vyhotovení a zaslání duplikátu Smlouvy s aktuálními
údaji na žádost klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o majiteli účtu
na žádost klienta

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

0 Kč
0 Kč / měsíc
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

X

12 Kč

0 Kč

X

12 Kč

0 Kč

X

12 Kč

0 Kč

X

12 Kč

0 Kč

X

12 Kč

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
25 Kč / měsíc
25 Kč / výpis
80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč
100 Kč

II Spořící účet eMAX
Poplatek

Transakce/služby

1.
a)
b)
c)
d)

Internetové
bankovnictví

Zřízení, vedení a zrušení účtu
zřízení spořícího účtu eMAX
vedení spořícího účtu eMAX
zrušení spořícího účtu eMAX
zadání / změna názvu účtu

2. Bezhotovostní platební styk
a) účetní položka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv odchozí / příchozí
platby na spořící účet eMAX
b) zřízení, změna nebo zrušení 1 šablony plateb ze spořícího účtu
eMAX (na mKonto nebo účet v jiné bance v ČR)
c) realizace šablony plateb ze spořícího účtu eMAX
(na mKonto nebo účet v jiné bance v ČR)
3. Výpisy z účtu
a) eVýpis (elektronický výpis) v rámci Internetového bankovnictví,
zasílaný měsíčně
b) eVýpis (elektronický výpis) v rámci Internetového bankovnictví,
zasílaný 1x ročně (na konci roku)
c) výpis z účtu v papírové formě, zasílaný na korespondenční
adresu klienta měsíčně
d) výpis z účtu v papírové formě, zasílaný na korespondenční
adresu klienta 1x ročně (na konci roku)
e) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu z účtu
na žádost klienta
f) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí na účtu
za zvolené období na žádost klienta
g) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku
na účtu na žádost klienta
h) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci
příchozí/odchozí platby na žádost klienta
4. Další činnosti
a) telefonické připomenutí a výzva k úhradě v případě poklesu
zůstatku na účtu do nepovoleného debetu
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě poklesu zůstatku
na účtu do nepovoleného debetu
c) vyhotovení a zaslání 2. upomínky v případě poklesu zůstatku
na účtu do nepovoleného debetu
d) jednorázové vyhotovení a zaslání duplikátu Smlouvy s aktuálními
údaji na žádost klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o majiteli účtu
na žádost klienta

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

0 Kč
0 Kč / měsíc
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

X
0 Kč

0 Kč
0 Kč
25 Kč / měsíc
25 Kč / výpis
80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč
100 Kč

12 Kč

III Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA
Poplatek

Transakce/služby

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Internetové
bankovnictví

Poskytnutí úvěru
zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
vydání příslibu úvěru
poskytnutí a čerpání úvěru
poskytnutí a čerpání úvěru na základě návrhu na vklad
zástavního práva
dodatečné navýšení objemu úvěru
nedočerpání hypotečního úvěru
změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru v rozsahu
osobních údajů klienta
změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru z jiných důvodů
Správa úvěru
založení úvěrového účtu mHYPOTÉKA
vedení úvěrového účtu mHYPOTÉKA
vedení úrokového bilančního mechanizmu mBILANS
inkaso pravidelné splátky hypotečního úvěru z osobního
účtu mKONTO
mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku
mHYPOTÉKY s variabilní úrokovou sazbou
mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku
mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou, při konci fixace
mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku
mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou, v průběhu období fixace
změna délky fixace úrokové sazby pro další období úvěru,
při konci fixace
změna fixní úrokové sazby na sazbu variabilní pro další období
úvěru, při konci fixace
změna variabilní úrokové sazby na sazbu fixní pro další
období úvěru
potvrzení o výši závazku pro uvolnění zástavy

3. Pojištění
a) poplatek za dodatečné zajištění úvěru nad 80% hodnoty
nemovitosti, která je předmětem zajištění

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
300 Kč
1 500 Kč

0 Kč
0 Kč / měsíc
0 Kč / měsíc
0 Kč
0 Kč kdykoliv
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 000 Kč

3,5% z rozdílu mezi
objemem úvěru a 80% hodnoty
nemovitosti / poplatek za první 3 roky

4. Výpisy z účtu
a) online sledování stavu hypotečního úvěru mHYPOTÉKA
v Internetovém bankovnictví
b) eVýpis (elektronický výpis) z úvěrového účtu v rámci
Internetového bankovnictví, zasílaný 1x ročně (na konci roku)
d) výpis z úvěrového účtu v papírové formě, zasílaný
na korespondenční adresu klienta 1x ročně (na konci roku)
c) potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok, zasílané
na korespondenční adresu klienta 1x ročně
d) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu
z úvěrového účtu na žádost klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o výši zaplacených
úroků na žádost klienta
f) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku
na úvěrovém účtu na žádost klienta
g) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí na úvěrovém
účtu za zvolené období na žádost klienta
5. Další činnosti
a) telefonické připomenutí a výzva k úhradě v případě zpoždění
pravidelné splátky úvěru
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění pravidelné
splátky úvěru
c) vyhotovení a zaslání 2. upomínky v případě zpoždění pravidelné
splátky úvěru
d) jednorázové vyhotovení a zaslání duplikátu Smlouvy s aktuálními
údaji na žádost klienta

0 Kč
0 Kč
25 Kč / výpis
25 Kč / výpis
80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč

50 Kč
150 Kč
500 Kč
350 Kč

IV mBILANS
- úrokový bilanční mechanizmus k mHYPOTÉCE
Poplatek

Transakce/služby

Internetové
bankovnictví

a) vedení služby
b) změna parametrů služby

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

0 Kč
0 Kč

V Platební karty
Poplatek

Transakce/služby

Internetové
bankovnictví

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

1.
a)
b)
c)

Karta VISA CLASSIC neembosovaná k osobnímu účtu mKONTO
vydání karty / obnovení karty po skončení doby její platnosti
0 Kč
roční poplatek za kartu
0 Kč
použití karty k platbě zboží a služeb v obchodech v ČR
a v zahraničí (bezhotovostní transakce)
0 Kč
d) použití karty k platbě zboží a služeb na internetu
(bezhotovostní transakce)
0 Kč
e) výběr hotovosti z bankomatů v ČR
3 výběry měsíčně / 0 Kč
4. a každý další výběr / 19 Kč
f) výběr hotovosti z bankomatů v zahraničí
0 Kč
g) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím
Internetového bankovnictví a mLinky
0 Kč
h) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu
0 Kč
i) vydání dodatkové karty Visa Classic neembosované / obnovení
dodatkové karty po skončení doby její platnosti
0 Kč
j) roční poplatek za dodatkovou kartu
0 Kč
k) blokace karty
0 Kč
l) vydání duplikátu karty
0 Kč
m) nastavení / změna autorizačních limitů pro karetní transakce
0 Kč
n) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci
0 Kč
o) změna PIN kódu
25 Kč
p) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby
kartou na žádost klienta
80 Kč
q) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o blokaci karty
na žádost klienta
80 Kč

2.
a)
b)
c)

Karta VISA CLASSIC neembosovaná ke spořícímu účtu eMAX
vydání karty / obnovení karty po skončení doby její platnosti
roční poplatek za kartu
použití karty k platbě zboží a služeb v obchodech v ČR
a v zahraničí (bezhotovostní transakce)
d) použití karty k platbě zboží a služeb na internetu
(bezhotovostní transakce)
e) výběr hotovosti z bankomatů v ČR
f) výběr hotovosti z bankomatů v zahraničí
g) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím Internetového
bankovnictví a mLinky
h) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu
i) vydání dodatkové karty Visa Classic neembosované / obnovení
dodatkové karty po skončení doby její platnosti
j) roční poplatek za dodatkovou kartu
k) blokace karty
l) vydání duplikátu karty
m) nastavení / změna autorizačních limitů pro karetní transakce
n) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci
o) změna PIN kódu
p) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby
kartou na žádost klienta
q) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o blokaci karty
na žádost klienta

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
19 Kč
19 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
100 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
25 Kč
80 Kč
80 Kč

VI Ostatní poplatky
Poplatek

Transakce/služby

Internetové
bankovnictví

a) odeslání SMS k autorizaci plateb zadaných prostřednictvím
Internetového bankovnictví
b) odeslání SMS s aktuálním stavem účtu, vyžádané prostřednictvím
automatické mLinky
c) vystavení bankovní reference na klienta mBank ČR, na vlastní
žádost klienta, na formuláři mBank
d) vystavení bankovní reference na klienta mBank ČR, na vlastní
žádost klienta, na formuláři klienta
e) vystavení bankovní reference na účet vedený v mBank ČR,
na vlastní žádost klienta - majitele účtu, na formuláři mBank
f) vystavení bankovní reference na účet vedený v mBank ČR,
na vlastní žádost klienta - majitele účtu, na formuláři klienta
g) realizace exekučního příkazu na účtu klienta,
poplatek za jednu operaci
h) ostatní služby, v sazebníku konkrétně neuvedené

POZNÁMKA: Všechny poplatky zahrnují také poštovné

Automatická Operátor
mLinky
mLinka

0 Kč
0 Kč
300 Kč
500 Kč
300 Kč
500 Kč
200 Kč
300 Kč

