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V rámci marketingových akcí si mBank vyhrazuje právo vybrané poplatky neúčtovat.

1. Kreditní karty (od 3. 12. 2015 nejsou v nabídce)
Transakce / služby

Tarif 1 - Visa Classic / Gold

1.1 Vydání a obnovení kreditní karty
a) Hlavní karta

0 Kč

b) Dodatková karta

150 Kč

1.2 Vedení kreditní karty
a) Vedení hlavní karty (měsíčně) - 29 Kč v případě,
že bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb
hlavní kreditní kartou v daném měsíci
bude nižší než 500 Kč.

0 Kč / 29 Kč

b) Vedení dodatkové karty (ročně) - od druhého roku
platnosti karty

150 Kč

1.3 Transakce kreditní kartou
Platba za zboží a služby u obchodníka, internetu a mailové a telefonické objednávky MO/TO
v ČR nebo v zahraničí jsou zdarma.
a) Výběr hotovosti ze všech bankomatů a na pobočkách
bank (Cash Advance) v ČR a v zahraničí
b) Platební příkaz z bankovního účtu
ke kreditní kartě v rámci ČR

1 % z částky výběru, min. 49 Kč
1,5 % z částky převodu, min. 30 Kč

1.4 Ostatní činnosti
a) Vydání nové karty před expirací / vydání
duplikátu karty

150 Kč

b) Zjištění disponibilního zůstatku v bankomatu

9 Kč

c) Změna PIN kódu

25 Kč

d) Změna data konce zúčtovacího období

25 Kč

e) Změna typu tarifu karty

150 Kč

1.5 Pojištění ke kreditním kartám
a) Pojištění pro případ zneužití karty (měsíčně)

29 Kč

b) Cestovní pojištění osobní
pro kartu Visa Classic (měsíčně)

35 Kč

c) Cestovní pojištění rodinné Classic (měsíčně) - pouze
pro kartu Visa Classic

60 Kč

d) Cestovní pojištění rodinné Gold (měsíčně) - pouze
pro kartu Visa Gold

75 Kč

e) Pojištění schopnosti splácet - základní / komplexní

0,29 % / 0,49 % z aktuální výše
dlužné částky ke dni výpisu

Poznámka:
Platební karty Visa
Pro zúčtování zahraničních transakcí v jiné měně než CZK, využívá mBank kurz asociace Visa,
ke kterému je připočtený poplatek za převalutování ve výši max. 3 % z objemu transakce pro
platby uskutečněné u obchodníků v rámci Visa Europe Regionu a pro ostatní platby ve výši max.
5 % z objemu transakce.

2. Kreditní karty (od 1. 3. 2015 není v nabídce)
Transakce / služby

Tarif 2 - Visa
Classic / Gold

Tarif 3 - Visa
Classic / Gold

290 Kč

590 Kč

2.1 Vydání a obnovení kreditní karty
a) Hlavní karta
b) Dodatková karta

150 Kč

2.2 Vedení kreditní karty
a) Hlavní karta (ročně) - od druhého roku platnosti karty
b) Dodatková karta (ročně) - od druhého roku
platnosti karty

290 Kč

590 Kč
150 Kč

2.3 Transakce kreditní kartou
Platba za zboží a služby u obchodníka, internetu a mailové a telefonické objednávky MO/TO
v ČR nebo v zahraničí je zdarma.
a) Výběr hotovosti ze všech bankomatů a na pobočkách
bank (Cash Advance) v ČR a v zahraničí
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1 % z částky výběru, min. 49 Kč

b) Výběr hotovosti ze všech bankomatů a na pobočkách
bank (Cash Advance) v ČR a v zahraničí

1,5 % z částky převodu, min. 30 Kč

2.4 Ostatní činnosti
a) Vydání duplikátu karty

150 Kč

b) Zjištění disponibilního zůstatku v bankomatu

9 Kč

c) Změna PIN kódu

25 Kč

d) Změna data konce zúčtovacího období

25 Kč

e) Změna typu tarifu karty

150 Kč

2.5 Pojištění ke kreditním kartám
a) Pojištění proti zneužití karty (měsíčně)

29 Kč

b) Cestovní pojištění osobní pro kartu Visa Classic
(měsíčně)

35 Kč

c) Cestovní pojištění rodinné Classic (měsíčně) - pouze
pro kartu Visa Classic

60 Kč

d) Cestovní pojištění rodinné Gold (měsíčně) - pouze
pro kartu Visa Gold

75 Kč
0,29 % / 0,49 % z aktuální výše
dlužné částky ke dni výpisu

e) Pojištění schopnosti splácet - základní / komplexní

Poznámka:
Platební karty Visa
Pro zúčtování zahraničních transakcí v jiné měně než CZK, využívá mBank kurz asociace Visa,
ke kterému je připočtený poplatek za převalutování ve výši max.3 % z objemu transakce pro platby
uskutečněné u obchodníků v rámci Visa Europe Regionu a pro ostatní platby ve výši max. 5 %
z objemu transakce.

3. Povolené přečerpání
(Smlouvy uzavřené do 8. 2. 2014)
Otevření a obnova Povoleného přečerpání je zdarma.
3.1 Vedení úvěru
a) do 25.000 Kč

19 Kč

b) od 25.001 Kč do 50.000 Kč

29 Kč

c) od 50.001 Kč do 100.000 Kč

50 Kč

d) od 100.001 Kč do 200.000 Kč

100 Kč

e) od 200.001 Kč do 300.000 Kč

150 Kč

Poznámka:
Roční poplatek za vedení povoleného přečerpání bude účtovaný v případě, že klient čerpá
v daném měsíci méně než 50% svého úvěrového limitu.

4. Hotovostní úvěr mPůjčka
(od 1. 11. 2009 není v nabídce)
Transakce / služby

Internetové
bankovnictví

mLinka

4.1 Poskytnutí úvěru
a) Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
b) Poskytnutí úvěru
c) Navýšení částky úvěru

0 Kč
1 % z poskytnuté částky úvěru
1 % z částky navýšení úvěru

d) Změna smluvní dokumentace k hotovostnímu úvěru
e) Předčasné splacení části nebo celého úvěru mPůjčka

300 Kč
0 Kč

20 Kč

4.2 Správa úvěru
a) Zřízení a vedení úvěrového účtu

0 Kč

4.3 Platební styk
a) Zřízení, změna, zrušení
předeﬁnovaného příjemce/ platby

0 Kč

20 Kč

b) Realizace odchozího platebního příkazu

0 Kč

20 Kč
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5. mHypotéka / mHypotéka Light
5.1 Dodatečné zajištění
a) Poplatek za dodatečné zajištění účelového hypotečního úvěru nad 80 % hodnoty nemovitosti, která je
předmětem zajištění (žádosti podané do 5. 5. 2014)

4,5 % z rozdílu
mezi objemem úvěru
a 80% hodnoty nemovitosti /
poplatek za první 3 roky

b) Poplatek za dodatečné zajištění neúčelového
hypotečního úvěru nad 65 % hodnoty nemovitosti,
která je předmětem zajištění
(žádosti podané do 5. 5. 2014)

4,5 % z rozdílu
mezi objemem úvěru
a 65% hodnoty nemovitosti /
poplatek za první 3 roky
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