
Koszty kredytu: 

Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim 

dla karty kredytowej mBanku World MasterCard Intensive wydanej w ramach Promocji 

„Karta bez opłat”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 

10,47%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 26 900,00 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 28 855,45 zł oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 1 955,45 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 1 955,45 zł), 

czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.05.2018 

r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter 

wyłącznie informacyjny. Opłata za prowadzenie mKonta Intensive wynosi 0 zł przy wpływie 

min. 7000 zł miesięcznie lub łączna kwota depozytów i inwestycji ulokowanych w mBanku 

wynosi minimum 100 000 zł. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata za 

prowadzenie mKonta Intensive wynosi 49,50 zł miesięcznie. 

Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji. 

Opłata interchange dla kart kredytowych mBanku wynosi 0,3 % wartości transakcji. 

Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej 

potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA.  Szczegółowe informacje, w tym warunki i 

opłaty związane z kartą kredytową znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie 

Programu Priceless Specials dostępnych powyżej. 

Promocja „Karta bez opłat” trwa od 21.06.2018 r. do 21.06.2019 r. Do Promocji może 

przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji złożyła wniosek o wydanie karty 

kredytowej mBanku World MasterCard Intensive, przystąpiła do Promocji poprzez 

zaznaczenie na wniosku wskazanego tam oświadczenia i zawarła z Bankiem Umowę o 

korzystanie z karty kredytowej World MasterCard Intensive. Uczestnikom Promocji, którzy 

spełnią wszystkie powyższe warunki Bank wyda Kartę bez opłaty za jej wydanie. 

Uczestnikom Promocji, którzy złożą wniosek o kartę kredytową World MasterCard Intensive 

do dnia 21.09.2018 r. i którzy w dniu składania wniosku nie posiadają karty kredytowej w 

Banku, Bank wyda kartę kredytową World MasterCard Intensive bez pierwszej opłaty rocznej 

pobieranej po zakończeniu pierwszego roku użytkowania ww. karty. Uczestnikom Promocji, 

którzy spełnią wszystkie ww. warunki i wraz z kartą kredytową World MasterCard Intensive 

złożą wniosek o otwarcie Rachunku Bank otworzy Rachunek bez miesięcznej opłaty za jego 

prowadzenie przez okres 6 pierwszych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia Rachunku. 

Promocja „Nagradzamy każdą transakcję” trwa od 21.06.2018 r. do 21.06.2019 r. Promocja 

przeznaczona jest dla posiadaczy kart kredytowych, głównych oraz dodatkowych, World 

MasterCard Intensive wydanych przez Bank (zwanych dalej Uczestnikami Promocji), którzy 

przystąpili do Programu Priceless Specials. Warunkiem uzyskania 4000 punktów jest 

dokonanie i rozliczenie w okresie trwania Promocji pierwszej transakcji bezgotówkowej kartą 

World MasterCard Intensive. Punkty naliczane są jednorazowo kolejnego dnia po dokonaniu i 

rozliczeniu pierwszej transakcji Kartą. Punkty nie zostaną naliczone w przypadku wydania 

nowej Karty World MasterCard w miejsce Karty zastrzeżonej, duplikatu czy wznowienia 



Karty. W przypadku anulowania lub zwrotu transakcji bezgotówkowej, gdy została naliczona 

liczba punktów Bank w kolejnych miesiącach dokona weryfikacji i odejmie liczbę punktów 

odpowiadającą anulowanym lub zwróconym transakcjom. 

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz za konto, 

znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie otwierania i 

prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A, dostępnych powyżej. 

Promocja „Intensywnie do celu” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie 

od 21.06.2018 r. do 31.08.2018 r. spełnią następujące warunki: 

1)    złożą wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mKonto 

Intensive, zamówią kartę promocyjną oraz zawnioskują o otwarcie rachunku do regularnego 

oszczędzania Moje cele, 

2)    przystąpią do Promocji poprzez zaznaczenie na ww. wniosku wskazanego w 

Regulaminie Promocji oświadczenia, 

3)    zawrą umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, przy czym nie 

może to być konto wspólne. 

Premię za transakcje wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek mKonto Intensive w 

wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIKiem, 

maksymalnie 30 zł miesięcznie. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Uczestnik 

Promocji dokona od 5 do 9 transakcji, w kolejnym miesiącu otrzyma zwrot w wysokości 10 

zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokona od 10 do 14 transakcji, w kolejnym 

miesiącu otrzyma zwrot w wysokości 20 zł, a jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym 

dokona 15 lub więcej transakcji, w kolejnym miesiącu otrzyma zwrot w wysokości 30 zł. 

Łączna wartość premii za transakcje w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi 

maksymalnie 150 zł. 

Premię za transakcje Uczestnik Promocji otrzyma, jeśli łącznie spełni poniższe warunki: 

1)    dokona wymaganą liczbę transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub 

transakcji BLIKiem, 

2)    ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym je wykonano (tzw. zwrot towaru), 

3)    na mKonto Intensive w danym miesiącu kalendarzowym wpłyną pieniądze w kwocie nie 

niższej niż 7 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w Banku, którego 

Uczestnik Promocji jest Posiadaczem lub Współposiadaczem, 



4)    co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym Promocji jej Uczestnik zaloguje się 

do aplikacji mobilnej Banku. 

Dodatkową premię za wpływ minimum 200 zł na rachunek do regularnego oszczędzania 

Moje cele wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 

w wysokości 50 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych Promocji. Łączna wartość 

premii za wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele w okresie 6 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 300 zł. Pierwszym miesiącem, w którym 

weryfikujemy, czy nastąpił wymagany wpływ, jest miesiąc następujący po miesiącu otwarcia 

rachunku mKonto Intensive. Pierwszą premię za wpływ na rachunek do regularnego 

oszczędzania Moje cele wypłacamy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpił 

wpływ minimum 200 zł na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele. 

Premię za wpływ minimum 200 zł na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 

wypłacimy, jeżeli z tego rachunku nie nastąpi wypłata pieniędzy. Wypłata pieniędzy z 

rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele oznacza, że premia za wpływ nie zostanie 

wypłacona już do końca trwania Promocji. 

Łączna wartość premii za transakcje i premii za wpływ na rachunek do regularnego 

oszczędzania Moje cele wynosi maksymalnie 450 zł. 

Dodatkowo uczestnik Promocji będzie zwolniony z miesięcznej opłaty za prowadzenie 

mKonta Intensive przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, liczonych od momentu 

przystąpienia do Promocji, oraz z miesięcznej opłaty za kartę Visa Świat Intensive przez 6 

pełnych miesięcy kalendarzowych, liczonych od momentu przystąpienia do Promocji, jeśli 

zawnioskuje o nią razem z mKontem Intensive na jednym wniosku. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w 

Regulaminie Promocji „Intensywnie do celu”, dostępnym u operatorów mLinii, na stronie 

www.mBank.pl/adres oraz w placówkach mBanku. 

Promocja „Dla chcących więcej” przeznaczona jest dla obecnych klientów mBanku 

posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy inny niż mKonto Intensive 

i obowiązuje od 21.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Warunkiem przystąpienia do Promocji w okresie 21.06.2018–31.08.2018 r. jest: 

1)    w okresie, w którym można przystąpić do Promocji, złożenie wniosku o przekształcenie 

swojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na mKonto Intensive, 

2)    przystąpienie do Promocji poprzez zaznaczenie na wniosku wskazanego w Regulaminie 

Promocji oświadczenia, 

3)    w przypadku przekształcenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z kredytem 

odnawialnym podpisanie aneksu do umowy kredytu, na której podstawie nastąpiło 

uruchomienie kredytu odnawialnego. 

Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma zwolnienie z miesięcznej opłaty 

za prowadzenie mKonta Intensive i zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę Visa Świat 



Intensive (jeśli zawnioskuje o nią razem z mKontem Intensive na jednym wniosku) przez 6 

miesięcy kalendarzowych liczonych od momentu przystąpienia do Promocji. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji określone są w regulaminie promocji „Dla 

chcących więcej”, dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/oferta-

indywidualna-intensive/konta/mkonto-intensive/ oraz w placówkach mBanku. 


