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

1. Osobní účty mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti
Výše zmíněné osobní účty jsou zdarma (zřízení, vedení a zrušení), včetně domácího platebního styku
(příchozí a odchozí platby).

2. Povolené přečerpání mRezerva
Povolené přečerpání mRezerva k mKontu je zdarma (zřízení, vedení a zrušení).

3. Spořicí účet eMax, eMax Plus a mSpoření
Spořicí účet eMax, eMax Plus a mSpoření je zdarma (zřízení, vedení, zrušení).
Příchozí platby jsou zdarma, jedna odchozí vnitrobankovní platba v měsíci je zdarma, každá další vnitrobankovní
a všechny mezibankovní platby jsou za 29 Kč (mezibankovní platby nelze realizovat z mSpoření).
Pro majitele účtu mKonto pro děti jsou veškeré odchozí platby ze spořicího účtu eMax Plus zdarma.

4. Termínovaný účet mVklad
Termínovaný účet mVklad je zdarma (zřízení, vedení, zrušení).
Předčasné zrušení vkladu

50 % z vypočítaného úroku

5. Podnikatelský účet mKonto Business
Podnikatelský účet mKonto Business je zdarma (zřízení, vedení, zrušení), včetně domácího platebního styku
(příchozí a odchozí platby).
Vedení služby mTransfer ve variantě Standard (měsíčně)

50 Kč

6. Zahraniční platební styk - SWIFT platby/SEPA platby
(platí pro mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti, mKonto Business)
6.1 Zahraniční platební styk - SWIFT platby

IB

a) Realizace odchozí zahraniční platby
a realizace platby v cizí měně v rámci ČR

0,5 % z částky převodu,
min. 250 Kč, max. 840 Kč

b) Vrácení platby na účet odesílatele
z důvodu nesprávných nebo neúplných udajů

150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

c) Vrácení SWIFT/SEPA platby na žádost klienta

150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

d) Poplatek SWIFT za manuální zpracování platebního příkazu z
důvodu chybějících nebo chybně uvedených údajů v příkazu

150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

e) Připsání příchozí SWIFT platby
f ) Zjištění stavu odchozí nebo příchozí
zahraniční platby SWIFT/SEPA

99 Kč
150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

Poznámka:
K poplatku za vykonání zahraniční platby se dodatečně mohou zaúčtovat
i výlohy korespondenčních a jiných bank zprostředkujících vykonání zahraniční platby.
6.2 Zahraniční platební styk - SEPA platby (europlatby)

IB

a) Připsání příchozí SEPA platby. Provedení odchozí SEPA platby.

25 Kč

b) Vrácení platby na žádost klienta

150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

c) Zjištění stavu odchozí nebo příchozí zahraniční platby

150 Kč + celkové vynaložené
náklady na úkon

7. Povolené přečerpání k mKontu Business - mRezerva Business Start
Poskytnutí a zrušení úvěru je zdarma.
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8. Povolené přečerpání k mKontu Business - mRezerva Business
Poskytnutí a zrušení úvěru je zdarma.
a) Poplatek za druhý a každý další rok obnovení úvěru

100 Kč
0,25 % z nevyužité částky limitu měsíčně
(účtuje se v případě, že čerpání limitu v daný
měsíc nepřesáhne 30%) (za dny, kdy je čerpáno přes 30% limitu se poplatek neúčtuje)

b) Vedení úvěru měsíčně

9. Spořicí účet pro podnikatele eMax Business
Spořicí účet pro podnikatele eMax Business je zdarma (zřízení, vedení, zrušení).
Příchozí platby jsou zdarma, jedna odchozí vnitrobankovní platba v měsíci je zdarma,
každá další vnitrobankovní a všechny mezibankovní platby jsou za 29 Kč.

10. Účet pro internetové obchody mKonto Business se službou mTransfer ve variantě PRO
a) Zřízení, vedení, zrušení účtu mKonto Business
se službou mTransfer

individuální sazba dle smlouvy

b) Realizace odchozího platebního příkazu mezibankovního

3 Kč

c) Realizace předdeﬁnované platby vnitrobankovní

individuální sazba dle smlouvy

d) Realizace předdeﬁnované platby mezibankovní

individuální sazba dle smlouvy

e) Připsání příchozí platby

individuální sazba dle smlouvy

11. Debetní karty
Typ karty

mKarta

Zlatá mKarta

mKarta Broker
Consulting

Visa Classic /
Visa PayWave /
MasterCard Debit

MasterCard
Gold

Visa PayWave

0 Kč

0 Kč

0 Kč

100 Kč

0 Kč

100 Kč

0 / 29 Kč

-

0 / 29 Kč

-

0 / 99 Kč

-

-

0 / 99 Kč

-

100 Kč

-

100 Kč

11.1 Vydání, obnova a vedení
a) Vydání/obnova hlavní karty
b) Vydání a obnova dodatkové karty
11.2 Poplatek za vedení karty
a) Vedení hlavní karty (měsíčně) - 29 Kč v případě,
že celkový bezhotovostní objem zaúčtovaných
plateb danou debetní kartou vydanou k mKontu
(do objemu se počítají všechny hlavní debetní karty
vydané na jméno majitele účtu) v daném měsíci
bude nižší než 1 500 Kč nebo držitel debetní karty
není vlastník úvěrového produktu u mBank (půjčka,
hypotéka, kreditní karta nebo povolené přečerpání)
b) Vedení hlavní karty (měsíčně) - 99 Kč v případě, že
bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb všemi
typy hlavních debetních a hlavních kreditních karet
vyjma eMax vydaných na jméno majitele účtu
v daném měsíci bude nižší než 10 000 Kč
c) Vedení dodatkové karty (měsíčně) - 99 Kč v případě,
že bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb danou
kartou v daném měsíci bude nižší než 10 000 Kč
d) Vedení dodatkové karty (ročně) - od druhého roku
platnosti karty
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11.3 Platby kartou
Platba za zboží a služby u obchodníka, internetu a mailové a telefonické objednávky MO/TO v ČR nebo
v zahraničí jsou zdarma. Služba Cashback je také zdarma.
11.4 Výběry hotovosti
výběr 1 500 Kč
a více / 0 Kč
výběr do
1 499,99 Kč / 29 Kč

0 Kč

výběr 1 500 Kč
a více / 0 Kč
výběr do
1 499,99 Kč / 29 Kč

b) Výběry dodatkovou kartou ze všech bankomatů v ČR
i zahraničí

29 Kč

0 Kč

29 Kč

c) Výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance)

29 Kč

29 Kč

29 Kč

100 Kč

250 Kč

100 Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

c) Změna PIN kódu v Internetovém bankovnictví
11.6 Pojištění k platebním kartám (měsíčně)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

a) Pojištění pro případ zneužití karty

29 Kč

29 Kč

29 Kč

b) Cestovní pojištění k Zlaté mKartě

-

0 Kč

-

c) Cestovní pojištění osobní

35 Kč

-

35 Kč

d) Cestovní pojištění rodinné

60 Kč

-

60 Kč

e) Pojištění výdajů - soubor pojištění A)

99 Kč

99 Kč

99 Kč

f) pojištění výdajů - soubor pojištění A1)

99 Kč

99 Kč

99 Kč

g) pojištění výdajů - soubor pojištění B)

169 Kč

169 Kč

169 Kč

a) Výběry hlavní kartou ze všech bankomatů v ČR
i zahraničí

11.5 Další činnosti
a) Vydání nové karty před expirací, vydání duplikátu
b) Zjištění disponibilního zůstatku na účtu
prostřednictvím bankomatu

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.
Platební karty MasterCard
Pro zúčtování zahraničních transakcí v EUR využívá mBank vlastní kurz. V případě jiné měny než EUR je převod z jiné měny
na EUR proveden kurzem společnosti MasterCard a následně z EUR na CZK kurzem mBank, ke kterému je připočtený poplatek
za převalutování ve výši max. 2 % z objemu transakce.

11. Debetní karty
Transakce / služby

eMax
Visa Classic

mKonto
#navlastnitriko

mNálepka

Bezkontaktní
Visa PayWave /
platební nálepka
MasterCard Debit
MasterCard

11.1 Vydání, obnova a vedení

neembosovaná

embosovaná

a) Vydání/obnova hlavní karty

100 Kč / 0 Kč

0 Kč

79 Kč

100 Kč

100 Kč

79 Kč

0 Kč

0 Kč

-

100 Kč

100 Kč

-

b) Vydání a obnova dodatkové karty
11.2 Poplatek za vedení karty
a) Vedení hlavní karty (měsíčně)
b) Vedení dodatkové karty (ročně) - od druhého roku
platnosti karty
11.3 Platby kartou

Platba za zboží a služby u obchodníka, internetu a mailové a telefonické objednávky MO/TO
v ČR nebo v zahraničí jsou zdarma. Služba Cashback je také zdarma.

lze použít pouze
pro platby
u obchodníka
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11.4 Výběry hotovosti
35 Kč

1.-3. výběr
měsíčně / zdarma
4. a každý další
výběr / 29 Kč

-

b) Výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí

35 Kč

výběr 1 500 Kč
a více / 0 Kč
výběr do 1 499,99
Kč / 29 Kč

-

c) Výběr hotovosti ze všech bankomatů v ČR
prostřednictvím dodatkové karty

35 Kč

29 Kč

-

d) Výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance)

35 Kč

29 Kč

-

100 Kč

100 Kč

79 Kč

b) Zjištění disponibilního zůstatku na účtu
prostřednictvím bankomatu

9 Kč

9 Kč

-

c) Změna PIN kódu v Internetovém bankovnictví

0 Kč

0 Kč

0 Kč

a) Výběr hotovosti hlavní kartou ze všech bankomatů
v ČR

11.5 Další činnosti
a) Vydání nové karty před expirací, vydání duplikátu

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.
Platební karty MasterCard
Pro zúčtování zahraničních transakcí v EUR využívá mBank vlastní kurz. V případě jiné měny než EUR je převod z jiné měny na
EUR proveden kurzem společnosti MasterCard a následně z EUR na CZK kurzem mBank, ke kterému je připočtený poplatek za
převalutování ve výši max. 2 % z objemu transakce.

11. Debetní karty
Typ karty

mKonto Business
Visa PayWave /
MasterCard Debit Business

11.1 Vydání, obnova a vedení
a) Vydání/obnova hlavní karty
b) Vydání a obnova dodatkové karty

0 Kč
100 Kč

Transakce / služby
11.2 Poplatek za vedení karty
a) Vedení hlavní karty (měsíčně) - 29 Kč v případě, že bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb danou debetní kartou
vydanou k mKontu Business v daném měsíci bude nižší než
1 500 Kč nebo držitel debetní karty nemá sjednaný úvěrový
produkt u mBank (povolené přečerpání k mKontu Business)
b) Vedení dodatkové karty (ročně) - od druhého roku platnosti
karty

0 / 29 Kč

100 Kč

11.3 Platby kartou
Platba za zboží a služby u obchodníka, internetu a mailové a telefonické objednávky MO/TO
v ČR nebo v zahraničí jsou zdarma. Služba Cashback je také zdarma.
11.4 Výběry hotovosti
a) Výběry hlavní kartou ze všech bankomatů v ČR i zahraničí
b) Výběry dodatkovou kartou ze všech bankomatů v ČR
i zahraničí

výběr 1 500 Kč a více / 0 Kč
výběr do 1 499,99 Kč / 29 Kč
29 Kč
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c) Výběr hotovosti na pobočkách bank (cash advance)

29 Kč

11.5 Další činnosti
a) Vydání nové karty před expirací, vydání duplikátu

100 Kč

b) Zjištění disponibilního zůstatku na účtu
prostřednictvím bankomatu

9 Kč

c) Změna PIN kódu v Internetovém bankovnictví

0 Kč

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.
Platební karty MasterCard
Pro zúčtování zahraničních transakcí v EUR využívá mBank vlastní kurz. V případě jiné měny než EUR je převod z jiné měny na
EUR proveden kurzem společnosti MasterCard a následně z EUR na CZK kurzem mBank, ke kterému je připočtený poplatek za
převalutování ve výši max. 2 % z objemu transakce.

12. Kreditní karty
Tarif

Typ karty

mKreditka
mKreditka

mKreditka Plus /
mKreditka e-Shop mKreditka Broker
Consulting

MasterCard Credit MasterCard Credit MasterCard Credit
Standard
Standard
World

12.1 Vydání a obnovení kreditní karty
a) Hlavní karta

0 Kč

b) Dodatková karta
12.2 Vedení kreditní karty
a) Vedení hlavní karty (měsíčně) v případě, že
v daném měsíci bude bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb kreditní kartou nižší než stanovený
objem, jinak 0 Kč
b) Vedení dodatkové karty (ročně) od druhého roku platnosti karty
12.3 Transakce kreditní kartou

150 Kč
29 Kč
při objemu
menším
než 500 Kč

250 Kč

39 Kč
při objemu
menším
než 1 000 Kč
150 Kč

59 Kč
při objemu
menším než
4 000 Kč
250 Kč

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 ČR
1% z částky
výběr do 999,99 Kč
1% z částky
výběru,
min. 49 Kč
/ 49 Kč
výběru,
výběr 1 000 Kč
b) Výběr hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí
min. 49 Kč
zdarma
a více / 0 Kč
c) Výběr hotovosti na pobočkách bank (Cash Advance)
v ČR a v zahraničí
d) Platební příkaz z kreditní karty
v rámci ČR
12.4 Ostatní činnosti
a) Vydání nové hlavní karty před expirací / vydání
duplikátu karty

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

150 Kč

250 Kč

b) Zjištění disponibilního zůstatku v bankomatu

9 Kč

c) Změna PIN kódu v Internetovém bankovnictví

0 Kč

d) Změna data konce zúčtovacího období

25 Kč

e) Nastavená automatická 100% splátka (měsíčně)

25 Kč
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12.5 Pojištění ke kreditním kartám - měsíčně
a) Pojištění pro případ zneužití karty

29 Kč

0 Kč

b) Cestovní pojištění osobní
c) Cestovní pojištění rodinné Classic
d) Cestovní pojištění rodinné Gold
e) Pojištění schopnosti splácet - základní / komplexní

29 Kč

35 Kč
60 Kč

60 Kč

-

-

-

75 Kč

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

f) Pojištění nákupu (pojištění prodloužená záruky,
pojištění nejnižší ceny a pojištění přepravy zboží)

38 Kč

0 Kč

g) Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně
právní asistence

42 Kč

0 Kč

h) Pojištění online identity

58 Kč

29 Kč

58 Kč

Poznámka:
Platební karty MasterCard
Pro zúčtování zahraničních transakcí v EUR využívá mBank vlastní kurz. V případě jiné měny než EUR je
převod z jiné měny na EUR proveden kurzem společnosti MasterCard a následně z EUR na CZK kurzem mBank,
ke kterému je připočtený poplatek za převalutování ve výši max. 2 % z objemu transakce.

13. Hotovostní úvěr mPůjčka Plus a Půjčka Pro
Zpracování žádosti, poskytnutí a vedení úvěru je zdarma, stejně jako předčasné splacení části nebo celého úvěru
mPůjčka Plus do výše 40 000 Kč se splatností 12 měsíců
s úrokem 0% p.a.

2% z čerpané částky

13.1 Poskytnutí a správa úvěru
a) Změna smluvní dokumentace k hotovostnímu úvěru

300 Kč

b) Odklad splátek jistiny

300 Kč

13.2 Pojištění schopnosti splácet (měsíčně)
a) Základní soubor

4,5% ze splátky úvěru

b) Komplexní soubor

7,5% ze splátky úvěru

Poznámka:
Podmínkou získání mPůjčky Plus do výše 40 000 Kč se splatností 12 měsíců s úrokem 0% p.a. je, že jde o klientovu
první půjčku v mBank.

14. mHypotéka/mHypotéka Light
Zpracování žádosti, poskytnutí a vedení úvěru je zdarma. Mimořádná splátka části nebo celé hypoték
při konci ﬁxace, změna délky ﬁxace při konci ﬁxace či změna ﬁxní sazby za variabilní při konci ﬁxace,
nebo změna variabilní úrokové sazby na sazbu ﬁxní je zdarma.
14.1 Správa úvěru
a) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní
dokumentace - změna zástavy

4 000 Kč

b) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní
dokumentace - jiné důvody

3 000 Kč

c) Zpracování žádosti a vyhotovení smluvní
dokumentace - odklad splátek jistiny

1 000 Kč

d) Čerpání čtvrté a každé další tranše

500 Kč
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14.2 Mimořádné splacení úvěru pro smlouvy uzavřené před 1. 12. 2016
a) Mimořádná splátka části nebo celé mHypotéky Light
s variabilní/ﬁxní úrokovou sazbou v průběhu období ﬁxace1

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
5 % z objemu mimořádné splátky
překračující 20 % nesplacené jistiny

b) Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHypotéky
Light uzavřené do 31. 12. 2010 s variabilní/ﬁxní úrokovou
sazbou v průběhu období ﬁxace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
5 % z objemu mimořádné splátky
překračující 20 % nesplacené jistiny

c) Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHypotéky
Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 1. 1. 2011 s variabilní/
ﬁxní úrokovou sazbou v průběhu období ﬁxace2,3

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

14.3 Mimořádné splacení úvěru pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016
a obnovy ﬁxace úrokové sazby po 1. 12. 2016
a) Mimořádná splátka části nebo celé mHypotéky Light
s variabilní/ﬁxní úrokovou sazbou v průběhu období ﬁxace1

0 Kč do výše 25% výše poskytnutého úvěru,
účelně vynaložené náklady se splacením
úvěru překračující 25% výše poskytnutého
úvěru

14.4 Pojištění Credit Life
a) Jednorázový poplatek za životní pojištění
k hypotečnímu úvěru (za prvních 24 měsíců)

1,5% ze schválené výše úvěru
za první 2 roky

b) Měsíční poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru
(platný od 25. měsíce splácení úvěru)

0,025% z aktuální výše
nesplacené jistiny

c) Měsíční poplatek za životní pojištění k hypotečnímu úvěru
(platný od 1. měsíce splácení úvěru)

0,05% z aktuální výše nesplacené jistiny

14.5 Volitelná služba
a) On-line ocenění nemovitosti nabízené jako zajištění úvěru

1 900 Kč

14.6 Sankce ze smlouvy o hypotečním úvěru a zástavní smlouvy
a) Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 1.2 či 8.2 (10.2 úvěrová smlouva uzavřená, nově zaﬁxovaná úroková sazba od 1. 12. 2016) Smlouvy o hypotečním úvěru či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení
či kterákoli ze záruk dle článku IX. (XI. úvěrová smlouva uzavřená, nově zaﬁxovaná úroková sazba od 1. 12.
2016) úvěrové smlouvy neplatnou či nepravdivou, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za každé takové
jednotlivé porušení jeho smluvní povinnosti smluvní pokutu až do výše 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých).
b) Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 5.2 (7.2 úvěrová smlouva uzavřená, nově zaﬁxovaná
úroková sazba od 1. 12. 2016) Smlouvy o hypotečním úvěru, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za
každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
c) Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 či 2.6 Zástavní smlouvy
a nedojde-li v důsledku takového porušení ke vzniku Zástavního práva, je Zástavce povinen zaplatit
Zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 20 % poskytnutého úvěru.
d) Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 Zástavní
smlouvy či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk dle článku V. nebo VI. Zástavní smlouvy
neplatnou či nepravdivou, je povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní
pokutu ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
e) Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 4.1, 4.2, 4.9 Zástavní smlouvy, je povinen
zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy:
dvacet tisíc korun českých).
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Poznámka:
1. 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.
2. 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.
3. ZoSÚ znamená Zákon o spotřebitelském úvěru.

15. Notiﬁkační služby
Odeslání SMS notiﬁkace k autorizaci plateb zadaných prostřednictvím Internetového bankovnictví
a SMS notiﬁkace ze skupiny základních notiﬁkací uveřejněných na webových stránkách mBank je zdarma.
15.1 SMS Push (SMS notiﬁkace)/ E-mail push
Zřízení, změna či zrušení této služby je zdarma, odeslání jednorázové e-mail notiﬁkace je také zdarma.
a) Odeslání jednorázové SMS notiﬁkace v rámci služby SMS Push
2 Kč /1 SMS
b) balíček Push 30 - 30 SMS (měsíčně)

39 Kč

16. Výpisy a potvrzení
16.1 Typy dokumentů týkající se běžných, spořicích, úvěrových a kartových účtů
Popis dokumentu
a) Dokumenty týkající se transakcí

100 Kč

Poplatek je účtovaný za každý vydaný dokument. V případě historie operací je poplatek účtovaný za každý
kalendářní měsíc, který historie obsahuje.
b) Potvrzení k produktům

200 Kč

Poplatek je účtovaný za každý vydaný dokument. Jeden dokument obsahuje potvrzení týkající se jednoho
produktu.
c) Duplikáty / Kopie

500 Kč

Poplatek je účtovaný za každý vydaný dokument.
d) Bankovní reference

500 Kč + 21% DPH

Poplatek je účtovaný za každý vydaný dokument týkající se produktu nebo klienta za období 12-ti měsíců.
e) Nestandardní dokumenty

600 Kč + 21% DPH

Poplatek je účtovaný za každý vydaný dokument.
16.2 Poplatky za způsob doručení
a) Obyčejná zásilka

0 Kč

b) Kurýr (pouze na území ČR)

300 Kč

c) Odběr na obchodním místě

50 Kč

d) Odeslání skenu dokumentu

50 Kč

17. Ostatní činnosti
Transakce / služby
17.1 Výpisy a potvrzení
a) Zaslání pravidelného výpisu z běžného nebo úvěrového účtu a
informace o zůstatku na konci roku, potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok zasílaný ročně na korespondenční adresu klienta
b) Zaslání 3. a další SMS upomínky za nepovolené přečerpání účtu, nebo zpoždění pravidelné splátky, nebo nesplnění
smluvních podmínek

elektronicky

poštou

0 Kč

50 Kč

25 Kč
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c) Zaslání 1.,2. / a každé další upomínky za nepovolené
přečerpání účtu, nebo zpoždění pravidelné splátky,
nebo nesplnění smluvních podmínek
d) Změna osobních údajů klienta v bankovních systémech
mBank ČR

-

50 Kč / 150 Kč

0 Kč

e) Realizace exekučního příkazu na účtu klienta

400 Kč

f) Vyhotovení a zaslání bankovní informace o zůstatku úvěrového účtu ke stanovenému datu
na žádost klienta pro mPůjčku Plus a Půjčku Pro

500 Kč

g) Vyhotovení a zaslání bankovní informace o zůstatku úvěrového účtu ke stanovenému datu na žádost klienta k mHypotéce/
mHypotéce Light

1000 Kč

h) Ostatní služby v Sazebníku konkrétně neuvedené

200 Kč

i) Vyhotovení a zaslání bankovní informace o zůstatku
úvěrového účtu ke stanovenému datu na žádost klienta
pro mPůjčku a Půjčku Pro a k mHypotéce/mHypotéce Light
pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016 a obnovy ﬁxace úrokové
sazby po 1. 12. 2016

zdarma

Služby zadané přes mLinku jsou zpoplatněny 40 Kč:
Zřízení, změna, zrušení předeﬁnovaného příjemce/ platby
(mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti, eMax, eMax Plus, mKonto Business, eMax Business)
Realizace tuzemského odchozího platebního příkazu (mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti,
eMax, eMax Plus, mSpoření - pouze vnitrobankovního a eMax Business, mKonto Business)
Zřízení, změna, zrušení povolení k inkasu/SIPO
(mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti, mKonto Business)
Zrušení SWIFT platby před zpracováním (mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti, mKonto Business)
Realizace odchozí SEPA platby
Předčasné splacení části nebo celého úvěru mPůjčka Plus a Půjčka Pro
Mimořádná splátka části nebo celé mHypotéky Light s ﬁxní úrokovou sazbou na konci období ﬁxace
Zřízení, změna, zrušení notiﬁkační služby SMS/Email push
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mBank S.A., organizační složka
Sokolovská 668/136d
186 00, Praha 8
mLinka: 222 111 999
kontakt@mbank.cz

