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I. Osobní účet mKONTO

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

0,5% z částky 
převodu, 

min. 220 Kč, 
max.840 Kč 

0,5% z částky 
převodu, 

min. 390Kč, 
max.990 Kč

0,5% z částky 
převodu, 

min. 220 Kč, 
max.840 Kč 

0,5% z částky 
převodu, 

min. 390Kč, 
max.990 Kč

d) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce pro platby 
0 Kč X 20 Kč

z osobního účtu mKONTO
e) zřízení, změna nebo zrušení trvalého platebního příkazu 

0 Kč X 20 Kč
z osobního účtu mKONTO

f) realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu 
0 Kč

mKONTO na jiný účet v mBank ČR
g) realizace trvalého platebního příkazu z osobního účtu 

0 Kč
mKONTO na účet v jiné bance v ČR

h) zřízení, změna nebo zrušení povolení k inkasu / SIPO 
0 Kč X 20 Kč

z osobního účtu mKONTO
ch) zřízení, změna nebo zrušení příkazu k inkasu 

0 Kč X 20 Kč
na osobní účet mKONTO

i) realizace inkasního převodu z osobního účtu mKONTO 
0 Kč

na jiný účet v mBank, nebo účet v jiné bance v ČR
j) realizace inkasního převodu na osobní účet mKONTO 

0 Kč
z jiného účtu v mBank, nebo účtu v jiné bance v ČR

k) realizace převodu SIPO z osobního účtu mKONTO 0 Kč
l) realizace on-line platebního převodu z osobního účtu 

0 Kč
mKONTO prostřednictvím služby mTRANSFER

1. Zřízení, vedení a zrušení účtu

2. Bezhotovostní platební styk
2.1 Domácí platební styk

a) zřízení osobního účtu mKONTO 0 Kč
b) vedení osobního účtu mKONTO 0 Kč / měsíc
c) zrušení osobního účtu mKONTO 0 Kč
d) zadání / změna názvu účtu 0 Kč
e) internetové bankovnictví 0 Kč

a) účetní položka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv 
0 Kč

odchozí / příchozí platby na osobní účet mKONTO
b) realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO 

na účet v mBank ČR, nebo na účet předdefinovaného 0 Kč X 20 Kč
příjemce v mBank ČR

c) realizace platebního příkazu z osobního účtu mKONTO 
na účet v jiné bance v ČR, nebo  na účet předdefinovaného 0 Kč X 20 Kč
příjemce v jiné bance v ČR

2.2 Zahraniční platební styk

a) Realizace zahraniční platby x

b) Realizace platby v cizí měně v rámci ČR x

c) Zrušení platby před zpracováním x x 20 Kč
d) Vrácení platby 300 Kč
e) Vrácení platby na žádost klienta 450 Kč
f) Poplatek za manuální zpracování platebního príkazu z důvodu 

300 Kč
chybějících nebo chybně uvedených údajů

g) Připsání příchozí platby 49 Kč



I. Osobní účet mKONTO

5. Další činnosti
a) sankční poplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě

50 Kč
poklesu zůstatku na nepovolený debet

b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě poklesu zůstatku 
150 Kč

na nepovolený debet
c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 

500 Kč
poklesu zůstatku na nepovolený debet

d) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 
350 Kč

Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o majiteli účtu 

100 Kč
na žádost Klienta 

3. Povolené přečerpání
a) otevření úvěru 0 Kč
b) vedení úvěru do 25.000 Kč 19 Kč/měsíc
c) vedení úvěru od 25.001 Kč do 50.000 Kč 29 Kč/měsíc
d) obnova úvěru 0 Kč

6. Pojištění
a) pojištění výdajů - soubor pojištění A) 99 Kč / měsíc
b) pojištění výdajů - soubor pojištění A1) 99 Kč / měsíc
c) pojištění výdajů - soubor pojištění B) 169 Kč / měsíc

4. Výpisy z účtu a potvrzení
a) sledování transakcí a generování elektronických výpisů 

0 Kč
v Internetovém bankovnictví

b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou 
0 Kč

adresu Klienta 
c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta 0 Kč
d) papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční 

30 Kč / výpis
adresu Klienta 

e) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční 
30 Kč / výpis

adresu Klienta 
f) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu 

100 Kč
na žádost Klienta

g) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí za zvolené 
100 Kč

období na žádost Klienta
h) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku 

100 Kč
na žádost Klienta

ch) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci 
100 Kč

příchozí / odchozí platby na žádost Klienta
i) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o zřízení povolení 

100 Kč
k službě inkaso / SIPO z účtu na žádost Klienta

j) jednorázové vyhotovení a zaslání žádosti o výplatu 
100 Kč

důchodu (ČSSZ, MVČR,...) na žádost Klienta
k) Potvrzení o zadání zahraniční platby 100 Kč
l) Potvrzení o vykonání odchozí zahraniční platby 100 Kč
m) Potvrzení o přijetí zahraniční platby 100 Kč
n) Potvrzení o připsání zahraniční platby na účet banky příjemce 

450 Kč
(SWIFT potvrzení)

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek



1. Zřízení, vedení a zrušení účtu

2. Bezhotovostní platební styk

3. Výpisy z účtu a potvrzení

a) zřízení spořicího účtu eMAX / eMAX Plus 0 Kč
b) vedení spořicího účtu eMAX / eMAX Plus 0 Kč / měsíc
c) zrušení spořicího účtu eMAX / eMAX Plus 0 Kč
d) zadání / změna názvu účtu 0 Kč

a) účetní položka, vzniklá zaúčtováním jakékoliv 
0 Kč

odchozí / příchozí platby na spořící účet eMAX / eMAX Plus
b) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce pro platby 

0 Kč X 20 Kč
ze spořícího účtu eMAX / eMAX Plus

c) realizace převodu ze spořícího účtu eMAX na účet 
0 Kč 20 Kč

definovaného příjemce
d) 1. realizace převodu ze spořícího účtu eMAX Plus na účet 

0 Kč 20 Kč
definovaného příjemce v kalendářním měsíci

e) 2. a každá další realizace převodu ze spořícího účtu 
150 Kč

eMAX Plus na účet definovaného příjemce v kalendářním měsíci 

a) sledování transakcí a generování elektronických výpisů 
0 Kč

v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou 

0 Kč
adresu Klienta 

c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta 0 Kč
d) papírový výpis zasílaný měsíčně na korespondenční 

30 Kč / výpis
adresu Klienta 

e) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční adresu Klienta 30 Kč / výpis
f) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu 

100 Kč
na žádost Klienta

g) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí za zvolené 
100 Kč

období na žádost Klienta
h) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku 

100 Kč
na žádost Klienta

ch) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení 
100 Kč

o realizaci příchozí / odchozí platby na žádost Klienta
i) jednorázové potvrzení a zaslání žádosti o výplatu důchodu 

100 Kč
(ČSSZ, MVČR,...) na žádost Klienta

II  Spoř cí účet . i eMAX / eMAX Plus

4. Další činnosti
a) sankční poplatek spojený s vymáháním pohledávky v případě 

50 Kč
poklesu zůstatku na nepovolený debet

b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě poklesu zůstatku 
150 Kč

na nepovolený debet
c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 

500 Kč
poklesu zůstatku na nepovolený debet

d) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 
350 Kč

Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o majiteli účtu 

100 Kč
na žádost Klienta 

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek



III. Platební karty

3 výběry měsíčně / každý 9 Kč
4. a každý další výběr / 35 Kč

1 výběr měsíčně / 0 Kč
2. a 3. výběr / každý 9 Kč

4. a každý další výběr / 35 Kč

2 výběry měsíčně / 0 Kč
3. výběr / 9 Kč

4. a každý další výběr / 35 Kč

1. Karta VISA CLASSIC neembosovaná / embosovaná k osobnímu účtu mKONTO
a) poplatek za vydání / obnovení hlavní karty 0 Kč
b) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti hlavní karty 0 Kč
c) poplatek za vydání / obnovení dodatkové karty 100 Kč
d) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti 

0 Kč
dodatkové karty

e) použití karty k platbě zboží a služeb v obchodech v ČR 
0 Kč

a v zahraničí (bezhotovostní transakce)
f) použití karty k platbě zboží a služeb na internetu 

0 Kč
(bezhotovostní transakce)

g) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím 
hlavní karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních 
transakcí platební a kreditní kartou je do 1 999,99 Kč

h) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím 
hlavní karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních 
transakcí platební a kreditní kartou je 2 000 - 2 999,99 Kč 

ch) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím 
hlavní karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních 
transakcí platební a kreditní kartou je 3 000 - 3 999,99 Kč

i) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím 
hlavní karty, pokud celkový měsíční objem bezhotovostních 
transakcí platební a kreditní kartou je 4 000 Kč a více

j) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR prostřednictvím 
35 Kč

dodatkové karty
                     výběr do 2 499,99 Kč / 35 Kč

k) výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí            
                                            výběr 2 500 Kč a více / 0 Kč

l) výběr hotovosti u obchodníků (cash back) 0 Kč
m) výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance) 35 Kč
n) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím 

0 Kč
bankomatu

o) blokace karty 0 Kč
p) vydání duplikátu karty 100 Kč
q) nastavení / změna autorizačních limitů pro karetní transakce 0 Kč
r) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci 0 Kč
s) změna PIN kódu 25 Kč
t) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby 

100 Kč
kartou na žádost Klienta

u) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o blokaci karty 
100 Kč

na žádost Klienta

a) poplatek za vydání hlavní karty 100 Kč
b) poplatek za obnovení hlavní karty 0 Kč
c) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti hlavní karty 0 Kč
d) poplatek za vydání / obnovení dodatkové karty 100 Kč
e) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti 

100 Kč
dodatkové karty

f) použití karty k platbě zboží a služeb v obchodech v ČR 
0 Kč

a v zahraničí (bezhotovostní transakce)
g) použití karty k platbě zboží a služeb na internetu 

0 Kč
(bezhotovostní transakce)

h) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR 35 Kč
ch) výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí 35 Kč
i) výběr hotovosti u obchodníků (cash back) 35 Kč
j) výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance) 35 Kč
k) zjištění disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím 

0 Kč
bankomatu

l) blokace karty  Kč
m) vydání duplikátu karty 100 Kč
n) nastavení / změna autorizačních limitů pro karetní transakce 0 Kč
o) aktivace karty a volba vlastního PIN kódu při aktivaci 0 Kč
p) změna PIN kódu 25 Kč

2. Karta Visa Classic neembosovaná ke spořícímu účtu eMAX nebo úvěrovému účtu
mPŮJČKA

3 výběry měsíčně / 0 Kč
4. a každý další výběr / 35 Kč

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek



III. Platební karty

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

IV. Kreditní karty

3. Pojištění k platebním kartám Visa Classic
a) pojištění zneužití karty 19 Kč / měsíc
b) cestovní pojištění osobní 35 Kč / měsíc
c) cestovní pojištění rodinné 60 Kč / měsíc

Poznámka: Při zúčtování transakcí prováděných v jiné měně než CZK a EUR může být vydavatelem
platebních karet použit směnný kurz, zahrnující poplatek za převalutování do výše 2% z objemu
transakce.
Měsíční objem bezhotovostních transakcí v položkách 1. g), h), ch) a i) znamená objem transakcí
kartami vydanými k účtům jejichž je Klient majitelem. V případě společných účtů budou transakce
připisovány na jednotlivé karty majitelů, transakce dodatkovou kartou budou připisovány
spolumajitelům rovným dílem.

1,5 % z částky převodu 
(min. 30 Kč)

1. Zřízení, vedení a zrušení karty
a) poplatek za vydání / obnovení hlavní Tarif 1 / 0,- Kč

karty Visa Classic / Visa Gold  Tarif 2 / 290,- Kč
 Tarif 3 / 590,- Kč

b) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti Tarif 1 / 0,- Kč
hlavní karty Visa Classic / Visa Gold  Tarif 2 / 290,- Kč

 Tarif 3 / 590,- Kč
c) poplatek za vydání / obnovení dodatkové karty 150 Kč
d) roční poplatek za druhý a každý další rok platnosti 

150 Kč
dodatkové karty

e) použití karty k platbě zboží a služeb v obchodech v ČR 
0 Kč

a v zahraničí (bezhotovostní transakce)
f) použití karty k platbě zboží a služeb na internetu 

0 Kč
(bezhotovostní transakce)

g) výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR 49 Kč
h) výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí 49 Kč
ch) výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance) 99 Kč
i) bezhotovostní převod na libovolný účet prostřednictvím

platebního příkazu v Internetovém bankovnictví mBank
j) zjištění disponibilního zůstatku úvěrového rámce 

0 Kč
prostřednictvím bankomatu

k) blokace / stoplistace karty 0 Kč
l) vydání duplikátu karty 150 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) změna data konce zúčtovacího období 25 Kč
r) změna typu tarifu karty 150 Kč

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

q) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby 
100 Kč

kartou na žádost Klienta
r) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o blokaci karty 

100 Kč
na žádost Klienta



IV. Kreditní karty

0,49% z aktuální výše dlužné částky 
na konci zúčtovacího období

2. Výpisy z účtu a potvrzení
a) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou adresu 

0 Kč
Klienta 

b) papírový výpis z účtu zasílaný měsíčně na korespondenční 
30 Kč / výpis

adresu Klienta
c) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu 

30 Kč X X
na žádost Klienta

d) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o realizaci platby 
100 Kč

kartou na žádost Klienta
e) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o blokaci karty 

100 Kč
na žádost Klienta

3. Pojištění ke kreditním kartám Visa Classic a Visa Gold
a) pojištění proti zneužití karty pro kartu Visa Classic 19 Kč / měsíc
b) pojištění proti zneužití karty pro kartu Visa Gold 19 Kč / měsíc
c) cestovní pojištění osobní pro kartu Visa Classic 35 Kč / měsíc
d) cestovní pojištění rodinné Classic pro kartu Visa Classic 60 Kč / měsíc
e) cestovní pojištění rodinné Gold pro kartu Visa Gold 75 Kč / měsíc
f) pojištění schopnosti splácet - komplexní pro kartu Visa Classic 

a Visa Gold
g) pojištění schopnosti splácet - základní pro kartu Visa Classic 

a Visa Gold
0,29% z aktuální výše dlužné částky 
na konci zúčtovacího obdobítkovou 

kartou budou 

4. Další činnosti
a) sankční poplatek související s opožděnou platbou splátky úvěru 

50 Kč
a vymáháním pohledávky

b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění 
150 Kč

pravidelné / minimální splátky úvěru
c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 

500 Kč
zpoždění pravidelné / minimální splátky úvěru

d) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 
350 Kč

Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta

Poznámka: Při zúčtování transakcí prováděných v jiné měně než CZK a EUR může být vydavatelem
platebních karet použit směnný kurz, zahrnující poplatek za převalutování do výše 2% z objemu
transakce.

V Hotovostní úvěr . mPŮJČKA

1. Poskytnutí úvěru

2. Správa úvěru

a) zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 0Kč
b) poskytnutí úvěru 1% z objemu úvěru
c) dodatečné navýšení výše úvěru 1% z objemu navýšení
d) změna smluvní dokumentace k hotovostnímu úvěru 

300 Kč
(z jakéhokoli důvodu)

a) založení úvěrového účtu mPŮ JČKA 0 Kč
b) vedení úvěrového účtu mPŮ JČKA 0 Kč / měsíc
c) inkaso pravidelné splátky hotovostního úvěru z osobního 

0 Kč
účtu mKONTO

d) realizace převodu prostředků z úvěrového účtu mPŮ JČKA 
0 Kč X 20 Kč

na osobní účet mKONTO

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek



V Hotovostní úvěr . mPŮJČKA

VI. Hotovostní úvěr mPŮJČKA Plus

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

1. Poskytnutí úvěru

2. Správa úvěru

3. Výpisy z účtu a potvrzení

a) zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 0 Kč
b) poskytnutí úvěru 1,5% z objemu úvěru
c) změna smluvní dokumentace k hotovostnímu úvěru 

300 Kč
(z jakéhokoli důvodu)

a) založení úvěrového účtu mPŮ JČKA Plus 0 Kč
b) vedení úvěrového účtu mPŮ JČKA Plus 0 Kč / měsíc
c) inkaso pravidelné splátky hotovostního úvěru z osobního účtu 

 0 Kč
mKONTO

d) předčasné splacení části / celého nesplaceného 
0 Kč X 20 Kč

zůstatku hotovostního úvěru mPŮ JČKA Plus

a) online sledování stavu hotovostního úvěru mPŮ JČKA Plus 
0 Kč

v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta 0 Kč

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

e) realizace převodu prostředků z úvěrového účtu mPŮ JČKA 
0 Kč X 20 Kč

na jiný účet v mBank ČR
f) realizace převodu prostředků z úvěrového účtu mPŮ JČKA 

0 Kč X 20 Kč
na účet v jiné bance v ČR

g) zřízení, změna nebo zrušení definovaného příjemce 
0 Kč X 20 Kč

pro platby z úvěrového účtu mPŮ JČKA
h) předčasné splacení části / celého nesplaceného zůstatku 

0 Kč X 20 Kč
hotovostního úvěru mPŮ JČKA

a) online sledování stavu hotovostního úvěru mPŮ JČKA 
0 Kč

v Internetovém bankovnictví
b) elektronický výpis zasílaný měsíčně na e-mailovou adresu Klienta 0 Kč
c) elektronický výpis zasílaný ročně na e-mailovou adresu Klienta 0 Kč
d) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční adresu Klienta 30 Kč / výpis
e) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu 

100 Kč
z úvěrového účtu na žádost Klienta

f) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o výši 
100 Kč

zaplacených úroků na žádost Klienta
g) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku 

100 Kč
na úvěrovém účtu na žádost Klienta

h) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí 
100 Kč

na úvěrovém účtu za zvolené období na žádost Klienta 

a) sankční poplatek související s opožděnou platbou splátky úvěru 
50 Kč

a vymáháním pohledávky
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění 

150 Kč
pravidelné splátky úvěru

c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 
500 Kč

zpoždění pravidelné splátky úvěru
d) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 

350 Kč
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta

3. Výpisy z účtu a potvrzení

4. Další činnosti



VI. Hotovostní úvěr mPŮJČKA Plus

5. Pojištění
a) základní soubor pojištění schopnosti splácet
b) rozšířený soubor pojištění schopnosti splácet
c) komplexní soubor pojištění schopnosti splácet

4,5 % ze splátky úvěru měsíčně
6,5 % ze splátky úvěru měsíčně
7,5 % ze splátky úvěru měsíčně

VII  Hypoteční úvěr .
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light

Transakce/služby

1. Poskytnutí úvěru

2. Správa úvěru

a) zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 0 Kč
b) vydání příslibu úvěru 0 Kč
c) poskytnutí a čerpání úvěru 0 Kč
d) poskytnutí a čerpání úvěru na základě návrhu na vklad 

0 Kč
zástavního práva

e) dodatečné navýšení objemu úvěru 0 Kč
f) nedočerpání hypotečního úvěru 0 Kč

a) založení úvěrového účtu mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light 0 Kč
b) vedení úvěrového účtu mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light 0 Kč / měsíc
c) vedení úrokového bilančního mechanizmu mBILANS 

0 Kč / měsíc
pro úvěrový účet mHYPOTÉKA

d) inkaso pravidelné splátky hypotečního úvěru z osobního účtu 
0 Kč

mKONTO pro úvěrový účet mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light
e) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku 

0 Kč X 20 Kč
mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou při konci fixace

f) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku 
0 Kč X 20 Kč

mHYPOTÉKY s fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace
g) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku 

0 Kč X 20 Kč
mHYPOTÉKY s variabilní úrokovou sazbou

h) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku 
0 Kč X 20 Kč

mHYPOTÉKY Light s fixní úrokovou sazbou při konci fixace

Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

4. Další činnosti

c) papírový výpis zasílaný ročně na korespondenční adresu Klienta 30 Kč / výpis
d) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního zůstatku 

100 Kč
na úvěrovém účtu na žádost Klienta

e) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí 
100 Kč

na úvěrovém účtu za zvolené období na žádost Klienta
f) jednorázové vyhotovení a zaslání bankovní informace 

1 000 Kč
o zůstatku úvěrového účtu ke stanovenému datu na žádost Klienta

a) sankční poplatek související s opožděnou platbou splátky úvěru 
50 Kč

a vymáháním pohledávky
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění 

150 Kč
pravidelné splátky úvěru

c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 
500 Kč

zpoždění pravidelné splátky úvěru
d) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 

350 Kč
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta

e) odklad splátek jistiny 300 Kč

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek



a) poplatek za dodatečné zajištění účelového hypotečního úvěru 
nad 80% hodnoty nemovitosti, která je předmětem zajištění

b) poplatek za dodatečné zajištění neúčelového hypotečního 
úvěru nad 65% hodnoty nemovitosti, která je předmětem 
zajištění

c) jednorázový poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru 1,5% ze schválené výše 
úvěru za první 2 roky

d) měsíční poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru 0,025% z aktuální výše
(platný od 25. měsíce splácení úvěru)  nesplacené jistiny

3. Pojištění

VII  Hypoteční úvěr.
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny

3 % z objemu mimořádné splátky
překračující 20 %

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny

3 % z objemu mimořádné splátky
překračující 20 % nesplacené jistiny

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny

max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná 
splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny

max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná 
splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

     ch) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku        
mHYPOTÉKY Light s fixní úrokovou sazbou v průběhu období          
fixace sazbou *                                           

     i) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku        
mHYPOTÉKY Light s variabilní úrokovou sazbou *                           

                                          
j) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku

neúčelového spotřebitelského úvěru mHYPOTÉKY Light s fixní
úrokovou sazbou v průběhu období fixace sazbou **

k) mimořádná splátka části / celého nesplaceného zůstatku
neúčelového spotřebitelského úvěru mHYPOTÉKY Light 
s variabilní úrokovou sazbou **

l) změna délky fixace úrokové sazby pro další období úvěru 
0 Kč

mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light při konci fixace
m) změna fixní úrokové sazby na sazbu variabilní pro další období 

0 Kč
úvěru mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light při konci fixace

n) změna variabilní úrokové sazby na sazbu fixní pro další 
0 Kč

období úvěru mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light
o) změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru 

mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light v rozsahu osobních 300 Kč
údajů klienta

p) změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru 4 000 Kč
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light z důvodu změny zástavy

r) změna smluvní dokumentace k hypotečnímu úvěru 2 500 Kč
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light z jiných důvodů

4,5% z rozdílu mezi objemem úvěru 
a 80% hodnoty nemovitosti / poplatek 

za první 3 roky

4,5% z rozdílu mezi objemem úvěru 
a 65% hodnoty nemovitosti / poplatek 

za první 3 roky

4. mBILANS - úrokový bilanční mechanizmus pro mHYPOTÉKU 
s variabilní úrokovou sazbou

a) vedení služby 0 Kč
b) změna parametrů služby 0 Kč

5. Výpisy z účtu a potvrzení
a) online sledování stavu hypotečního úvěru 

0 Kč
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light v Internetovém bankovnictví

b) elektronický výpis z bilančního účtu pro úvěrový účet 
0 Kč

mHYPOTÉKA zasílaný měsíčně na e-mailovou adresu
c) elektronický výpis z úvěrového účtu zasílaný ročně 

0 Kč
na e-mailovou adresu Klienta

d) papírový výpis z úvěrového účtu zasílaný ročně 
30 Kč / výpis

na korespondenční adresu Klienta 
e) potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok 

30 Kč / potvrzení
zasílané ročně na korespondenční adresu Klienta

f) jednorázové vyhotovení a zaslání mimořádného výpisu 
100 Kč

z úvěrového účtu na žádost Klienta
g) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení o výši 

100 Kč
zaplacených úroků na žádost Klienta

h) jednorázové vyhotovení a zaslání potvrzení aktuálního 
100 Kč

zůstatku na úvěrovém účtu na žádost Klienta



VIII. Notifikační služby

Transakce/služby

a) odeslání SMS notifikace k autorizaci plateb zadaných 
0 Kč / SMS

prostřednictvím Internetového bankovnictví
b) odeslání SMS notifikace s aktuálním stavem účtu 

X 10 Kč / SMS X
na žádost Klienta

c) odeslání SMS notifikace ze skupiny základních notifikací 
0 Kč / SMS

zveřejněných na stránkách mBank ČR

a) zřízení, změna, zrušení notifikační služby SMS Push 0 Kč X 20 Kč
b) odeslání jednorázové SMS notifikace v rámci služby SMS Push 1,40 Kč / SMS
c) balíček Push 20 obsahující odeslání 20 SMS notifikací měsíčně 25 Kč / měsíc
d) balíček Push 40 obsahující odeslání 40 SMS notifikací měsíčně 45 Kč / měsíc
e) balíček Push 60 obsahující odeslání 60 SMS notifikací měsíčně 55 Kč / měsíc

a) zřízení, změna, zrušení notifikační služby E-mail Push 0 Kč X 20 Kč
b) odeslání jednorázové e-mailové notifikace v rámci služby 

0 Kč / e-mail
E-mail Push

1. Automatická notifikace (bez nutnosti aktivace)

2. SMS Push (notifikace prostřednictvím SMS zpráv)

3. E-mail Push (notifikace prostřednictvím e-mailových zpráv)

Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

VII  Hypoteční úvěr.
mHYPOTÉKA / mHYPOTÉKA Light

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

ch) jednorázové vyhotovení a zaslání historie transakcí 
300 Kč

na úvěrovém účtu za zvolené období na žádost Klienta 
i) jednorázové vyhotovení a zaslání bankovní informace o 

1 000 Kč 
zůstatku úvěrového účtu ke stanovenému datu na žádost Klienta

a) sankční poplatek související s opožděnou platbou splátky úvěru 
50 Kč

a vymáháním pohledávky
b) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě zpoždění 

150 Kč
pravidelné splátky úvěru

c) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 
500 Kč

zpoždění pravidelné splátky úvěru
d) vyhotovení a zaslání 1. upomínky v případě nesplnění 

150 Kč
smluvních podmínek po čerpání úvěru

e) vyhotovení a zaslání 2. a každé další upomínky v případě 
300 Kč

nesplnění smluvních podmínek po čerpání úvěru
f) jednorázové vyhotovení a zaslání kopie nebo duplikátu 

350 Kč
Smlouvy s aktuálními údaji na žádost Klienta

g) odklad splátek 1 000 Kč

* Mimořádná splátka části nebo celého zůstatku mHYPOTÉKY Light nemá vliv na fixační lhůtu. Výpočet
mimořádné splátky v % je proveden ze součtu všech mimořádných splátek za období 12 měsíců 
od poslední aktualizace nesplacené jistiny v poměru k výši této aktuální nesplacené jistiny (součet
splátek/výše jistiny). Nesplacená jistina se v prvním roce rovná částce prvního čerpání a aktualizuje 
se každých 12 měsíců.

** Činí-li doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru méně než jeden rok,
výše poplatku nepřekročí 0,5 % z předčasně splacené jistiny úvěru; činí-li tato doba více než jeden rok,
výše poplatku nepřekročí 1 % z předčasně splacené jistiny úvěru.

6. Další činnosti



IX. Ostatní poplatky

Transakce/služby Internetové

bankovnictví

Automatická

mLinka

Operátor

mLinky

Poplatek

a) změna osobních údajů Klienta v bankovních systémech 
X X 0 Kč

mBank ČR
b) vystavení bankovní reference na Klienta mBank ČR 

500 Kč + 20% DPH
na žádost Klienta

c) vystavení bankovní reference na účet vedený v mBank ČR 
500 Kč + 20% DPH

na žádost Klienta
d) podání informace oprávněné osobě dle exekučního titulu nebo 

osobě, která utrpěla škodu (podle § 38 odst. 6 zákona 200 Kč + 20% DPH
č. 21/1992 Sb., o bankách)

e) realizace exekučního příkazu na účtu klienta, poplatek za 
400 Kč

jednu operaci
f) potvrzení o trvalém příkazu 100 Kč
g) potvrzení o ukončení úvěru 100 Kč
h) ostatní služby v sazebníku konkrétně neuvedené 300 Kč

V případě položky d), pokud žadatel požaduje informace o více subjektech, bude poplatek účtován 
za každou informaci, která se vztahuje k danému subjektu.





maximum výhod a pohodlí

Retailové bankovnictví BRE Bank S.A.
clen skupiny Commerzbank


