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V rámci marketingových akcií si mBank vyhradzuje právo vybrané poplatky neúčtovať.

I. mKONTO
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu

0€

b) Zmena názvu účtu

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a)

Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného
príjemcu / platby

0€

0,70 €

b) Vykonanie jednorazovej platby

0€

0,70 €

c) Zadanie, zmena a zrušenie trvalej platby

0€

0,70 €

d) Vykonanie trvalej platby
e) Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom

0€
0€

0,70 €

f) Vykonanie platby inkasa

0€

g) Pripísanie došlej platby

0€

Zahraničný platobný styk, SEPA
a) Vykonanie platby SEPA

0€

0,70 €

b) Pripísanie došlej SEPA platby

0€

c) Zadanie, zmena a zrušenie SEPA inkasa

0€

d) Prerušenie služby SEPA inkaso

0€

0,70 €
0,70 €

e) Vykonanie platby SEPA inkasa
f)

0€

Sprostredkovanie vrátenie SEPA inkasa
na žiadosť klienta

15 €

Povolené prečerpanie k účtu mKONTO (Pre zmluvy uzavreté do 8. 2. 2014)
a) Poskytnutie povoleného prečerpania

0€

b) Vedenie povoleného prečerpania
- do 1 000 Eur / mesačne

0,5 €

- od 1 001 do 2000 € / mesačne

1€

- od 2 001 do 4000 € / mesačne*

2€

- od 4 001 do 8000 € / mesačne*

4€

- od 8 001 do 12000 € / mesačne*

6€

c) Obnovenie povoleného prečerpania

0€

* Poplatok za vedenie povoleného prečerpania bude zúčtovaný len prípade, ak klient vyčerpal
z úverového limitu v danom mesiaci menej než 50% z celkového úverového limitu.

mREZERVA (Povolené prečerpanie k účtu mKONTO pre zmluvy uzavreté od 9. 2. 2014)
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Poskytnutie povoleného prečerpania

0€

b) Vedenie povoleného prečerpania

0€

c) Obnovenie povoleného prečerpania

0€

II. eMAX
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu

0€

b) Zmena názvu účtu

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a)
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Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného príjemcu
/ platby

0€

0,70 €

Transakcie / služby

internet banking

mLinka

b) Vykonanie preddeﬁnovanej platby

0€

c) Pripísanie došlej platby

0€

III. eMAX plus, mSPORENIE
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu

0€

b) Zmena názvu účtu

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a)

Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného
príjemcu / platby

b)

Vykonanie preddeﬁnovanej platby
vnútrobankovej alebo medzibankovej

0€

0,70 €
0€

c) Pripísanie došlej platby

0€

IV. mVKLAD
Transakcie / služby
a)

internet banking

Zriadenie, vedenie, zrušenie termínovaného
vkladového účtu

b) Predčasné zrušenie

mLinka
0€

50 % z vypočítaného úroku

Poznámka:
Zriadenie termínovaného vkladového účtu mVKLAD z účtu eMAX plus sa nepovažuje za platobný
príkaz.

V. mFONDY
Transakcie / služby

internet banking

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie investičného účtu

mLinka
0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a) Nákup podielov

0€

1€

b) Odkup podielov

0€

1€

c) Konverzia podielov

0€

1€

d) Poplatok za správu fondu
e)

Zadanie, zmena, zrušenie trvalej platby
na nákup podielov

Viď štatút jednotlivých fondov
0€

f) Vykonanie trvalej platby

1€
0€

VI. mKONTO biznis
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu

0€

b) Zmena názvu účtu

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a)

Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovanej
platby / príjemcu

0€

0,70 €

b) Vykonanie jednorazovej platby

0€

0,70 €

c) Zadanie, zmena a zrušenie trvalej platby

0€

0,70 €

d) Vykonanie trvalej platby
e) Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom

0€
0€

0,70 €

f) Platba inkasa

0€

g) Pripísanie došlej platby

0€
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Transakcie / služby

internet banking

mLinka

Zahraničný platobný styk, SEPA
a) Vykonanie platby SEPA

0€

0,70 €

b) Pripísanie došlej SEPA platby

0€

c) Zadanie, zmena a zrušenie SEPA inkasa

0€

d) Prerušenie služby SEPA inkaso

0€

0,70 €
0,70 €

e) Vykonanie platby SEPA inkasa
f)

0€

Sprostredkovanie vrátenie SEPA inkasa
na žiadosť klienta

15 €

VII. mTRANSFER
Transakcie / služby

internet banking

a) Zriadenie služby mTRANSFER štandard

mLinka
0€

b) Zmena nastavenia služby

3,32 €

c) Mesačný poplatok

0€

d) Poplatok z obratu

0€

VIII. eMAX Biznis
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu

0€

b) Zmena názvu účtu

0€

c) Mesačný poplatok

0€

d) Poplatok z obratu

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a)

Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného
príjemcu / platby

0€

0,70 €

b) Vykonanie preddeﬁnovannej platby vnútrobankovej

0€

c) Vykonanie preddeﬁnovanej platby medzibankovej

0€

d) Pripísanie došlej platby

0€

IX. Debetné karty VISA
Transakce / služby

mKONTO
Visa Classic
kontaktná

Visa payWave
bezkontaktná

a) Vydanie karty

0€

0€

b) Obnovenie karty

0€

0€

c) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

0€

0€

d) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

0€

a) Vydanie, obnovenie karty

3,70 €

3,70 €

b) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

3,70 €

3,70 €

0€

0€

Dodatková karta

c) Mesačný poplatok za používanie karty
Bezhotovostné transakcie
a) Platba kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí
b) Zistenie zostatku na účte v bankomate
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0€

0€

0,33 €

0,33 €

Visa Classic
kontaktná

Transakce / služby

Visa payWave
bezkontaktná

Výber hotovosti z bankomatov - hlavná karta
a)

Ak celkový mesačný objem bezhotovostných transakcií platobnou debetnou alebo kreditnou
kartou je:
od 0 € do 79,99 €

1,20 €

1,20 €

od 80 € - 119,99 €

1 výber z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

od 120 € - 159,99 €

2 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

od 160,00 € - do 199,99 €

3 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

200 € a viac

4 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a pošte
c)
v SR a v zahraničí
Výber hotovosti z bankomatov - dodatková karta

-

-

1% min 1,66 €

1% min 1,66 €

a) Výber hotovosti z bankomatov v SR

1,20 €

1,20 €

b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti v banke a pošte v SR a v zahraničí
c)
(Cash advance)
Ostatné činnosti
Aktivácia karty cez internet banking alebo call
a)
centrum mLinka.
Zadanie prvého PIN kódu cez internet banking
b)
alebo call centrum mLinka
Blokovanie karty cez internet banking a call centrum
c)
mLinka
Blokovanie limitov na karte cez internet banking
d)
a call centrum mLinka
Zmeny limitov na karte cez internet banking
e)
a call centrum mLinka

1,20 €

1,20 €

f) Vydanie duplikátu karty
g)

Zmena PIN-kódu cez internet banking
a call centrum mLinka

h) Zrušenie karty
Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty
na žiadosť klienta
Odoslanie potvrdenia o vykonaných transakciách
j)
na žiadosť klienta poštou
Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
k)
na žiadosť klienta poštou
i)

1% min 1,66 €

1% min 1,66 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4,98 €

4,98 €

1€

1€

0€

0€

6,64 €

6,64 €

6,64 €

6,64 €

16,60 €

16,60 €

Poistenie
a) Poistenie zneužitia karty
b) Cestovné poistenie Classic

c) Poistenie pravidelných platieb

Osobné

0,63 €

0,63 €

1,40 €

1,40 €

Rodinné

2,20 €

2,20 €

balík A)

3,29 €

3,29 €

balík A1)

3,29 €

3,29 €

balík B)

5,61 €

5,61 €
Poznámka:
Pri zaúčtovaní transakcií mimo VISA Eurozóny môže byť použitý kurz VISA, zahŕňajúci poplatok
za prevalutovanie do výšky 2 % z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee”).
Do celkového mesačného objemu bezhotovostných transakcií platobnou debetnou alebo kreditnou kartou sú zarátané všetky zúčtované transakcie v danom mesiaci.
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IX. Debetné karty VISA
Transakce / služby

mKONTO biznis
Visa Business
Electron
kontaktná

Visa Business
Electron
bezkontaktná

a) Vydanie karty

0€

0€

b) Obnovenie karty

0€

0€

c) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

0€

0€

d) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

0€

0€

Dodatková karta
a) Vydanie, obnovenie karty

0€

b) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

0€

0€

c) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

0€

Bezhotovostné transakcie
a) Platba kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí
b) Zistenie zostatku na účte v bankomate

0€

0€

0,33 €

0,33 €

Výber hotovosti z bankomatov - hlavná karta
a)

Ak celkový mesačný objem bezhotovostných transakcií platobnou debetnou alebo kreditnou
kartou je:
od 0 € do 79,99 €

1,20 €

od 80 € - 119,99 €
od 120 € - 159,99 €

2 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

od 160,00 € - do 199,99 €

3 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

200 € a viac

4 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a pošte
c)
v SR a v zahraničí
Výber hotovosti z bankomatov - dodatková karta

-

-

1% min 1,66 €

1% min 1,66 €

a) Výber hotovosti z bankomatov v SR

1,20 €

b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti v banke a pošte v SR a v zahraničí
c)
(Cash advance)
Ostatné činnosti
Aktivácia karty cez internet banking
a)
alebo call centrum mLinka.
Zadanie prvého PIN kódu cez internet banking
b)
alebo call centrum mLinka
Blokovanie karty cez internet banking
c)
a call centrum mLinka
Blokovanie limitov na karte cez internet banking
d)
a call centrum mLinka
Zmeny limitov na karte cez internet banking
e)
a call centrum mLinka

1,20 €

f) Vydanie duplikátu karty
g)

1,20 €

1 výber z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

Zmena PIN-kódu cez internet banking
a call centrum mLinka

h) Zrušenie karty

1,20 €
1,20 €

1% min 1,66 €

1% min 1,66 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4,98 €

4,98 €

1€

1€

0€

0€

Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty
6,64 €
6,64 €
na žiadosť klienta
Odoslanie potvrdenia o vykonaných transakciách
j)
6,64 €
6,64 €
na žiadosť klienta poštou
Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
k)
16,60 €
16,60 €
na žiadosť klienta poštou
Poznámka:
Pri zaúčtovaní transakcií mimo VISA Eurozóny môže byť použitý kurz VISA, zahŕňajúci poplatok
za prevalutovanie do výšky 2 % z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee”).
Do celkového mesačného objemu bezhotovostných transakcií platobnou debetnou alebo kreditnou kartou sú zarátané všetky zúčtované transakcie v danom mesiaci.
i)
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IX. Debetné karty VISA

eMAX

Transakce / služby

Visa Classic
kontaktná

a) Vydanie karty
b) Obnovenie karty

3,70 €
0€

c) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

0€

d) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

Dodatková karta
a) Vydanie, obnovenie karty

3,70 €

b) Ročný poplatok za 2. a 3. rok používania karty

3,70 €

c) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

Bezhotovostné transakcie
a) Platba kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí
b) Zistenie zostatku na účte v bankomate

0€
0,33 €

Výber hotovosti z bankomatov - hlavná karta
a)

Výber hotovosti hlavnou kartou zo všetkých
bankomatov v SR

b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a pošte
c)
v SR a v zahraničí
Výber hotovosti z bankomatov - dodatková karta
a) Výber hotovosti z bankomatov v SR
b) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
Výber hotovosti v banke a pošte v SR a v zahraničí
c)
(Cash advance)
Ostatné činnosti
Aktivácia karty cez internet banking alebo call
a)
centrum mLinka
Zadanie prvého PIN kódu cez internet banking
b)
alebo call centrum mLinka
Blokovanie karty cez internet banking
c)
a call centrum mLinka
Blokovanie limitov na karte cez internet banking
d)
a call centrum mLinka
Zmeny limitov na karte cez internet banking
e)
a call centrum mLinka
f) Vydanie duplikátu karty
g)

Zmena PIN-kódu cez internet banking
a call centrum mLinka

h) Zrušenie karty

1,20 €
1,20 €
1% min 1,66 €

1,20 €
1,20 €
1% min 1,66 €

0€
0€
0€
0€
0€
4,98 €
1€
0€

Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty
6,64 €
i)
na žiadosť klienta
Odoslanie potvrdenia o vykonaných transakciách
j)
6,64 €
na žiadosť klienta poštou
Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
k)
16,60 €
na žiadosť klienta poštou
Poznámka:
Pri zaúčtovaní transakcií mimo VISA Eurozóny môže byť použitý kurz VISA, zahŕňajúci poplatok za
prevalutovanie do výšky 2 % z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee”).
Do celkového mesačného objemu bezhotovostných transakcií platobnou debetnou alebo kreditnou kartou sú zarátané všetky zúčtované transakcie v danom mesiaci.
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X. mPÔŽIČKA plus
Transakcie / služby

internet banking

a) Podanie žiadosti o pôžičku
b) Poskytnutie pôžičky

mLinka

0€
1,5 % z poskytnutej sumy úveru

c) Predčasné splatenie úveru (celkové i čiastočné)

0€

d) Vystavenie dodatku k zmluve

16,60 €

Poistenie
a) Poistenie schopnosti splácať
- základný súbor

4,5 % z mesačnej splátky úveru

- rozšírený súbor

6,5 % z mesačnej splátky úveru

- komplexný súbor

7,5 % z mesačnej splátky úveru

XI. mPÔŽIČKA (produkt sa už neponúka)
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Podanie žiadosti o pôžičku

0€

b) Poskytnutie pôžičky

0€

c) Predčasné splatenie úveru

0€

d) Vystavenie dodatku k zmluve

16,60 €

Úverový účet
a) Zriadenie účtu

0€

b) Vedenie účtu mesačne

0€

Platobný styk, Domáci platobný styk
a) Vykonanie preddeﬁnovanej platby vnútrobankovej

0€

b) Vykonanie preddeﬁnovanej platby medzibankovej
c)

Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného
príjemcu/platby

0€
0€

0,70 €

KARTA k úverovému účtu
a) Vydanie, obnovenie karty

0€

b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty

0€

Dodatková karta
a) Vydanie karty VISA Classic
b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty

3,32 €
0€

Transakcie platobnou kartou
a) Platba kartou za tovary a služby v SR
b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí
c) Výber hotovosti z bankomatov v SR
d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
e) Výber hotovosti (Cash Advance) v banke v SR

0€
0€
1,20 €
1,20 €
1% - min. 1,66 €

Ostatné činnosti
Aktivácia karty a zadanie prvého PIN kódu
cez internet

0€

Aktivácia karty a zadanie prvého PIN kódu
b)
cez call centrum mLinka

0€

c) Blokovanie karty

0€

a)

d) Vydanie duplikátu karty

0€

e) Zmena PIN kódu

1€

f)

Zmena autorizačných limitov prostredníctvom
internet

g) Zrušenie karty
h)

Odoslanie potvrdenia o blokácii karty
na žiadosť klienta

i)

Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
o platobnej karte na žiadosť klienta poštou
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0€
0€
6,64 €
16,60 €

XII. mHYPOTÉKA
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Podanie žiadosti o úver

0€

b) Poskytnutie úveru

0€

c) Vedenie účtu mBilans / mesačne

0€

Predčasné splatenie
a) Predčasné splatenie úveru (čiastočné i celkové)
Predčasné splatenie úveru (celkové) do troch
b) rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej
po 15. 04. 2009
Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
c) s variabilnou úrokovou sadzbou (celkové i čiastočné)
uzavretého po 1. 7. 2010

0€
3% z predčasne splatenej sumy
úveru

0€

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
s ﬁxnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch
d)
rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej
po 1. 7. 2010

1% z predčasne splatenej sumy
úveru, ak obdobie medzi splatením
úveru pred lehotou splatnosti
a dohodnutým dátumom splatenia
presahuje 1 rok

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
s ﬁxnou úrokovou sadzbou (celkové) do troch
e)
rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej
po 1. 7. 2010

0,5% z predčasne splatenej sumy
úveru, ak obdobie medzi splatením
úveru pred lehotou splatnosti
a dohodnutým dátumom splatenia
nepresahuje 1 rok

Predčasné splatenie úveru na podnet klienta
f) v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby alebo
uplynutím doby ﬁxácie úrokovej sadzby

0€

Poznámka:
Mimoriadna splátka časti alebo celého zostatku mHYPOTÉKY nemá vplyv na ﬁxačné obdobie.
Výpočet mimoriadnej splátky v % je vykonaný zo súčtu všetkých mimoriadnych splátok za obdobie
12 mesiacov od poslednej aktualizácie nesplatenej istiny v pomere k výške tejto aktuálnej nesplatenej istine
(súčet splátok/výšky istiny). Nesplatená istina sa v prvom roku rovná čiastke prvého čerpania a aktualizuje
sa každých 12 mesiacov.

Ostatné činnosti
a) Zmena zmluvy - osobných údajov

0€

b) Zmena zmluvy - iné údaje

49,79 €

c) Zmena zmluvy - predmetu zabezpečenia

99,58 €

d) Zmena dĺžky ﬁxácie pri obnove ﬁxácie

0€

Zmena ﬁxnej úrokovej sadzby na sadzbu
e)
variabilnú pri obnove ﬁxácie

0€

f) Zmena variabilnej úrokovej sadzby na sadzbu ﬁxnú
g) Súhlas pre účely správy katastra
h) Súhlas s predčasným splatením úveru

0€
20 €
33,19 €

Úhrada poplatkov za nízky vklad
Časti úveru prevyšujúcej 80% hodnoty zabezpečenia
a) pri účelovom úvere (na obdobie troch rokov)
v závislosti od typu nehnuteľnosti

4,5 % zo sumy prevyšujúcej
80 % hodnoty zabezpečenia

Časti úveru prevyšujúcej 65% hodnoty zabezpečenia
pri neúčelovom úvere (na obdobie troch rokov)

4,5 % zo sumy prevyšujúcej
65 % hodnoty zabezpečenia

b)

Poistenie
a) Životné poistenie ﬁnančná istota CREDIT LIFE
- za prvé dva roky jednorázovo
- od 25. mesiaca mesačne

1,5 % zo sumy poskytnutého úveru
0,025 % z dlžnej sumy úveru
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XIII. Kreditné karty VISA
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

Vydanie karty
a) Tarifa 1

0€

0€

b) Tarifa 2

12,95 €

12,95 €

c) Tarifa 3

22,90 €

22,90 €

Obnovenie karty
a) Tarifa 1

0€

0€

b) Tarifa 2

12,95 €

12,95 €

c) Tarifa 3

22,90 €

22,90 €

Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty
a) Tarifa 1

0€

0€

b) Tarifa 2

12,95 €

12,95 €

c) Tarifa 3

22,90 €

22,90 €

Mesačný poplatok za používanie karty

a) Tarifa 1

1,50 €
ak celkový
objem
zúčtovaných
transakcií
v kalendárnom
mesiaci je nižší
ako 50 €

1,50 €
ak celkový
objem
zúčtovaných
transakcií
v kalendárnom
mesiaci je je
nižší ako 100 €

b) Tarifa 2

0€

c) Tarifa 3

0€

Dodatková karta
a) Vydanie, obnovenie karty

6,64 €

b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty

6,64 €

c) Mesačný poplatok za používanie karty

0€

Transakcie
a) Platba kartou za tovary a služby v SR
b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí
c) Výber hotovosti z bankomatov v SR
d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí

0€
0€
1% zo sumy, min. 3 €
1% zo sumy, min. 3 €

e) Cash Advance - výber hotovosti v banke v SR

1% zo sumy min. 3,32 €

f) Cash Advance - výber hotovosti v banke v zahraničí

1% zo sumy min. 3,32 €

g)

Platobný príkaz z kreditnej karty v rámci
SR prostredníctvom Internet Bankingu

1,5% zo sumy, min. 1 €

Ostatné činnosti
a)

Aktivácia karty cez internet banking a zadanie
prvého PIN kódu

Aktivácia karty cez mLinku a zadanie prvého
b)
PIN kódu
c) Blokovanie karty
d) Vydanie duplikátu karty

0€
0€
0€
6,64 €

e) Zrušenie karty

0€

f) Zmena PIN-kódu

1€

g) Zmena cyklu karty
h) Zmena tarify karty
i)

Zmena autorizačných limitov na karte cez Internet
Banking a call-centrum mLinka

j) Zistenie zostatku na úverovom účte v bankomate
k) Oneskorená splátka karty
l) Vydanie núdzovej karty v zahraničí
m) Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí
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1,66 €
5€
0€
0,33 €
2% z dlžnej sumy, min 1,66 €
max 16,60 €
175 USD
250 USD

Transakcie / služby

internet banking

mLinka

Poistenie
a) Poistenie zneužitia karty

0,63 €

0,63 €

b) Cestovné poistenie osobné Classic

1,40 €

-

c) Cestovné poistenie rodinné Classic

2,20 €

-

-

2,70 €

d) Cestovné poistenie rodinné Classic / Gold
e) Poistenie schopnosti splácať - Základné

0,29% z aktuálnej výšky dlžnej
sumy na konci zúčtovacieho obdobia

f) Poistenie schopnosti splácať - Komplexné

0,49% z aktuálnej výšky dlžnej
sumy na konci zúčtovacieho obdobia

Pri zaúčtovaní transakcií mimo VISA Eurozóny môže byť použitý kurz VISA, zahrňujúci poplatok
za prevalutovaniedo výšky 2% z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee“).
Do celkového mesačného objemu bezhotovostných transakcií kreditnou kartou sa počítajú všetky
zúčtované transakcie v danom kalendárnom mesiaci.

XIV. Notiﬁkácia
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

Notiﬁkácia
a) Zriadenie SMS notiﬁkácie

0€

b) Vedenie SMS notiﬁkácie

0€

c) Zrušenie SMS notiﬁkácie

0€

Mesačné paušály
a) Paušál 20 - 20 SMS

1,19 €

b) Paušál 40 - 40 SMS

2,26 €

c) Paušál 60 - 60 SMS

2,99 €

d) Odoslanie každej ďalšej SMS mimo paušálu

0,10 €

e-MAIL notiﬁkácia
a) Zriadenie e-MAIL notif ikácie

0€

b) Vedenie e-MAIL notif ikácie

0€

c) Zrušenie e-MAIL notif ikácie

0€

XV. Výpisy a potvrdenia
Transakcie / služby

internet banking

mLinka

a) Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu

0€

1,16 €

Odoslanie informácie o zostatku na účte
b)
na konci roka

0€

1,16 €

0,50 €

3,32 €

c) Odoslanie výpisu z účtu na žiadosť klienta
d) Odoslanie potvrdenia o histórii účtu

-

6,64 €

Odoslanie potvrdenia o zadaní cehraničnej
e)
medzinárodnej platby

-

6,64 €

-

6,64 €

g) Odoslanie potvrdenia o prijatej cezhraničnej platbe

-

6,64 €

Odoslanie potvrdenia o pripísaní cezhraničnej
h)
platby na účet banky príjemcu

-

16,64 €

f)

Odoslanie potvrdenia o vykonanej odchádzajúcej
cezhraničnej platbe

i)

Odoslanie potvrdenia o vlastníctve účtu
na žiadosť klienta

-

6,64 €

j)

Odoslanie potvrdenia o zostatku na účte
na žiadosť klienta

-

6,64 €

k)

Odoslanie potvrdenia o vykonaných platbách
na žiadosť klienta

-

6,64 €
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Transakcie / služby

internet banking

mLinka

l)

Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
na žiadosť klienta

-

16,60 €

m)

Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
na žiadosť klienta

-

16,60 €

n) Odoslanie mesačného výpisu z bilančného účtu

0€

o) Odoslanie potrdenia o výške zaplatených úrokov

-

6,64 €
6,64 €

p)

Odoslanie potvrdenia o blokácii karty
na žiadosť klienta

-

q)

Odoslanie akéhokoľvek iného potvrdenia než uvedeného v tomto sadzobníku na žiadosť klienta

-

-

6,64 € + 20%
DPH

r) Odoslanie kópie dokumentov

-

9,96 €

Odoslanie informácie o úverovom produkte
s)
na žiadosť klienta

-

9,96 €

XVI. Iné poplatky
Transakcie / služby

internet banking

a)

Vykonanie platobného príkazu z účtu zaťaženého
exekúciou alebo výkonom rozhodnutia

b)

Poskytnutie bankových informácií na žiadosť
tretích strán

c) Poskytnutie bankových informácií na účely auditu

mLinka

9,96 €
26,56 € + 20 % DPH
26,56 € + 20 % DPH

d) Vystavenie informácie o klientovi na žiadosť klienta
d1) podľa vzoru mBank - za posledných 12 mesiacov

6,64 €

- za každý začatý mesiac

0,66 €

d2) podľa vzoru klienta - za posledných 12 mesiacov

9,96 €

- za každý začatý mesiacna žádost klienta

1€

Vystavenie a odoslanie informácie o úverovom
e)
produkte na žiadosť klienta
f)

Vystavenie a odoslanie dokumentov iných než
uvedených v Sadzobníku na žiadosť klienta

g)

Odoslanie sadzobníka v papierovej forme
na žiadosť klienta

9,96 €
16,60 € + 20 % DPH
9,96 €

Ostatné činnosti
Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečera) panie, omeškanie splátky úverového produktu
alebo nesplnenie zmluvných podmienok
b) SMS upomienka za nepovolené prečerpanie
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23,24 €
1€

sadzobník_09. 02. 2014

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
mLinka: 0850 60 60 50
kontakt@mbank.sk

