Sadzobník
bankových poplatkov
mBank
- aktuálne ponúkané produkty
Platný od 3. 12. 2015
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V rámci marketingových akcií si mBank vyhradzuje právo vybrané poplatky neúčtovať.

1. mKonto
Osobný účet mKonto je zadarmo (zriadenie, vedenie a zrušenie), vrátane domáceho platobného styku
a SEPA platieb (odchádzajúce transakcie zadané prostredníctvom Internet bankingu, prichádzajúce transakcie).

2. mRezerva
Zriadenie, vedenie a obnova povoleného prečerpania k účtu mKonto je zadarmo.

3. eMax
Sporiaci účet eMax je zadarmo (zriadenie, vedenie a zrušenie).

4. eMax Plus
Sporiaci účet eMax Plus je zadarmo (zriadenie, vedenie, zrušenie).
Prichádzajúce platby sú zadarmo, jedna odchádzajúca platba v mesiaci je zadarmo, každá ďalšia je za 1 €.

5. mSporenie
Účet pravidelného sporenia mSporenie je zadarmo (zriadenie, vedenie, zrušenie).
Prichádzajúce platby sú zadarmo, jedna odchádzajúca vnútrobanková platba v mesiaci je zadarmo, každá ďalšia je za 1 €.

6. mVklad
Termínovaný vklad je zadarmo (zriadenie, vedenie a zrušenie).
Predčasné zrušenie mVkladu

50 % z vypočítaného úroku

7. mFondy
Zriadenie, vedenie, zrušenie investičného účtu, nákup a odkup podielov, konverzia podielov,
vykonanie trvalej platby k nákupu podielov je zadarmo.
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8. mKonto Biznis
Podnikateľský účet mKonto Biznis je zadarmo (odchádzajúce transakcie zadané prostredníctvom Internet bankingu,
prichádzajúce transakcie). Domáci platobný styk a SEPA platby sú tiež zadarmo.

9. Platobný styk (platí pre mKonto, mKonto Biznis)
Zadanie, prevedenie odchádzajúcej SEPA platby je zadarmo. Pripísanie SEPA platby je tiež zadarmo.
9.1. Domáci platobný styk/
Zahraničný platobný styk SEPA
a) Vrátenie SEPA inkasa na žiadosť klienta (do 8 týždňov od realizácie inkasa)

5 € + celkové náklady bánk

b) Odvolanie SEPA platby na žiadosť klienta

5 € + celkové náklady bánk

c) Zistenie stavu SEPA platby

5 € + celkové náklady bánk

10. mTransfer
Zriadenie a vedenie služby mTransfer je zadarmo.
Zmena v nastavení služby

3€

11. eMax Biznis
Zriadenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu eMax Biznis je zadarmo.
Prichádzajúce platby sú zadarmo, jedna odchádzajúca platba v mesiaci je zadarmo, každá ďalšia je za 1 €.
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12. Debetné karty
Transakcie / služby

mKonto (mKarta)

mKonto Biznis

eMax

12.1 Vydanie, vedenie
a obnovenie karty

MasterCard Debit /
Visa Classic / Visa
PayWave

Visa Business
Electron kontaktná /
bezkontaktná

Visa Classic

0€

0€

3,50 € / 0 €

3,50 €

0€

3,50 €

a) Vydanie/obnovenie karty
- hlavná
- dodatková

b) Vedenie karty
Vedenie hlavnej karty (mesačne) - 0 EUR v prípade, že objem zaúčtovaných bezhotovostných
platieb danou hlavnou debetnou kartou vydanou
k mKontu v danom mesiaci bude aspoň 20 EUR;
0 / 1,00 €
0 / 1,00 €
0€
alebo majiteľ debetnej karty má poskytnutý
úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej
s mBank (mPôžička, mHypotéka, kreditná karta,
povolené prečerpanie). Inak 1 EUR.
Dodatková (ročne) - od druhého roku platnosti
3,50 €
3,50 €
3,50 €
karty
12.2 Platby kartou
Platba za tovary a služby u obchodníka, cez internet a prostredníctvom mailovej a telefonickej objednávky MO/TO
v SR alebo v zahraničí sú zadarmo. Služba Cashback (platí iba pre MasterCard) je tiež zadarmo.
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Transakcie / služby

mKonto (mKarta)

mKonto Biznis

eMax

12.3 Výber hotovosti z bankomatov - hlavná karta

MasterCard Debit /
Visa Classic / Visa
PayWave

Visa Business
Electron kontaktná/
bezkontaktná

Visa Classic

Ak celkový mesačný objem bezhotovostných transakcií platobnou debetnou kartou k mKontu alebo kreditnou kartou je:
1 výber z bankomatu v SR alebo
0 € - 119,99 €
1,20 €
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €
2 výbery z bankomatu v SR alebo
120 € - 159,99 €
1,20 €
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €
3 výbery z bankomatu v SR alebo
160,00 € - do 199,99 €
1,20 €
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €
4 výbery z bankomatu v SR alebo
200 € a viac
1,20 €
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €
12.4 Výber hotovosti z bankomatov - dodatková karta
a) Výber hotovosti z bankomatov v SR alebo v zahraničí

1,20 €

1,20 €

1,20 €

1 % min 2 €

1 % min 2 €

1 % min 2 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

c) Zistenie zostatku na účte v bankomate

0,30 €

0,30 €

0,30 €

d) Zmena PIN-kódu

1,00 €

1,00 €

1,00 €

12.5 Ďalšie služby
a) Cash Advance
b) Prevydanie karty pred exspiráciou /vydanie
duplikátu karty
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Transakcie / služby

mKonto (mKarta)

mKonto Biznis

eMax

12.6 Poistenie debetnej karty - mesačne

MasterCard Debit /
Visa Classic / Visa
PayWave

Visa Business
Electron kontaktná/
bezkontaktná

Visa Classic

0,63 €

-

-

1,40 € / 2,20 €

-

-

3,29 €

-

-

a) Poistenie zneužitia karty
b) Cestovné poistenie Classic/Family
c) Poistenie pravidelných platieb balík A a A1

d) Poistenie pravidelných platieb balík B
5,61 €
Poznámka:
Pri zaúčtovávaní transakcií mimo Eurozóny môže byť použitý kurz danej kartovej asociácie,
zahŕňajúci poplatok za prevalutovanie do výšky 2% z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee“).

-

13. mPôžička Plus
Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru je zadarmo, rovnako ako predčasné splatenie časti alebo celého úveru
Zmena zmluvnej dokumentácie k bezhotovostnému úveru

20 €

13.1 Poistenie
Poistenie schopnosti splácať - Základné/Komplexné
Základný súbor

4,5 % z mesačnej splátky úveru

Rozšírený súbor

6,5 % z mesačnej splátky úveru

Komplexný súbor

7,5 % z mesačnej splátky úveru
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14. mHypotéka
Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru je zadarmo
Zmeny v zmluve sú zadarmo (osobné údaje, zmena dĺžky ﬁxácie pri obnove ﬁxácie,
zmena z ﬁxnej na variabilnú sadzbu a naopak, pri obnove ﬁxácie)
a) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou alebo ﬁxnou
0 % z predčasne splatenej sumy úveru
do výšky 20 % nesplatenej istiny,
sadzbou počas obdobia ﬁxácie (vzťahuje sa na žiadosti podané
5 % z predčasne splatenej sumy úveru
po 1. 3. 2015 a v prípade zmeny/obnovy ﬁxačného obdobia
presahujúcej 20 % nesplatenej istiny
alebo zmeny typu úrokovej sadzby po tomto dátume)1
b) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta:
- v súvislosti so zmenou variabilnej úrokovej sadzby
0€
- v súvislosti s uplynutím doby ﬁxácie úrokovej sadzby
- ak nedošlo k zmene variabilnej úrokovej sadzby úveru
za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka
c) Spracovanie žiadosti klienta o zmenu vrátane žiadosti
100 €
o predčasné splatenie2 alebo vystavenia súhlasu pre účely katastra
d) Čerpanie štvrtej a každej ďalšej tranže úveru
20 €
Poznámka:
1. Predčasné splatenie časti alebo celého zostatkum Hypotéky nemá vplyv na ﬁxačné obdobie. Výpočet predčasnej
splátky v % je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za obdobie 12 mesiacov od poslednej aktualizácie
nesplatenej istiny v pomere k výške tejto aktualizovanej nesplatenej istiny (súčet splátok/výška aktualizovanej
nesplatenej istiny). Nesplatená istina sa v prvom roku rovná čiastke prvého čerpania a aktualizuje se každých
12 mesiacov.
2. Pokiaľ právna úprava účinná v čase predčasného splatenia neustanovuje inak.
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14.1 Poistenie
Životné poistenie CREDIT LIFE
a) Za prvé dva roky jednorazovo

1,5 % zo sumy poskytnutého úveru

b) Od 25. mesiaca mesačne

0,025 % z dlžnej sumy úveru

15. Kreditné karty
Tarifa
Typ karty
Transakcie / služby
15.1 Vydanie, obnovenie karty
a) Hlavná
b) Dodatková
15.2 Vedenie kreditnej karty
a) Hlavná (mesačne)

mKreditka
MasterCard
Credit Standard

mKreditka e-Shop
MasterCard
Credit Standard

0€
6,50 €

8,50 €

1,50 €
2,00 €
3,00 €
ak celkový objem
ak celkový objem
ak celkový objem
bezhotovostných
bezhotovostných
bezhotovostných
transakcií zaúčtova- transakcií zaúčtova- transakcií zaúčtovaných hlavnou kartou ných hlavnou kartou ných hlavnou kartou
v kalendárnom
v kalendárnom
v kalendárnom
mesiaci je nižší ako mesiaci je nižší ako mesiaci je nižší ako
50 EUR
75 EUR
150 EUR

b) Dodatková (ročne) - od druhého roku platnosti karty
6,50 €
15.3 Transakcie kreditnou kartou
a) Platby kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí sú zadarmo. Služba Cashback je tiež zadarmo.
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mKreditka Plus
MasterCard
Credit World

8,50 €

b) Výber hotovosti z bankomatov v SR
c) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí

výber do 49,99 €
je za 3 € / výber
od 50,00 €
je za 0 €

d) Výber hotovosti v pobočkách bánk (Cash Advance)

2% zo sumy,
min. 3 €

2% zo sumy, min 3 €

e) Platobný príkaz z kreditnej karty v rámci SR
prostredníctvom IB

1,5 % zo sumy, min. 1 €

15.4 Ostatné činnosti
a) Prevydanie hlavnej karty pred exspiráciou / vydanie
duplikátu karty
b) Zmena PIN-kódu

6,50 €

8,50 €
1,00 €

c) Zmena cyklu karty

1,50 €

d) Zistenie zostatku na úverovom účte v bankomate

0,30 €

15.5 Poistenie ku kreditným kartám - mesačne
a) Poistenie zneužitia karty

0,63 €

zadarmo

b) Cestovné poistenie osobné
c) Cestovné poistenie rodinné
Cestovné poistenie rodinné Gold
d) Poistenie schopnosti splácať - Základné/Komplexné

2% zo sumy,
min. 3 €
výber do 49,99 €
je za 3 € / výber
od 50,00 €
je za 0 €

0,63 €

1,40 €
2,20 €

-

-

2,70 €

0,29% / 0,49% z aktuálnej dlžnej čiastky ku dňu výpisu
z aktuálnej výšky dlžnej sumy na konci zúčtovacieho
obdobia
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e) Poistenie nákupu (poistenie predĺženej záruky, poistenie
najnižšej ceny a poistenie prepravy tovaru)
f) Poistenie asistenčných služieb pre domácnosť vrátane
právnej asistencie
g) Poistenie online identity

2,10 €

1,40 €

zadarmo

1,55 €

zadarmo
1,00 €

2,10 €

Poznámka:
Pri zaúčtovaní transakcií mimo Eurozóny môže byť použitý kurz danej kartovej asociácie, zahŕňajúci poplatok
za prevalutovanie do výšky 2 % z objemu transakcie (tzv. „bank crossborder fee“).
Poznámka:
Poplatky uplatňované pre kreditné karty Visa Classic a Visa Gold sa spravujú ustanoveniami Sadzobníka bankových
poplatkov mBank už neponúkaných produktov platného od 3. 12. 2015.

16. Notiﬁkácie
16.1 Automatická notiﬁkácia (bez nutnosti aktivácie)
Odoslanie SMS notiﬁkácie k autorizácii platieb zadaných prostredníctvom Internet bankingu je zadarmo
Zriadenie, zmena či zrušenie tejto služby je zadarmo, odoslanie jednorazovej e-mailovej notiﬁkácie je tiež zadarmo
16.2 SMS Push (SMS notiﬁkácie) / E-mail push
a) Paušál 20 - 20 SMS (mesačne)

1,19 €

b) Paušál 40 - 40 SMS (mesačne)

2,26 €

c) Paušál 60 - 60 SMS (mesačne)

2,99 €

d) Odoslanie každej ďalšej SMS mimo paušálu

0,10 €
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17. Výpisy a potvrdenia
elektronicky

poštou

0,00 €

1,50 €

0,50 €

4,00 €

-

20,00 €

-

20,00 €

e) Odoslanie kópie dokumentov vydaných mBank

-

10,00 €

f ) Odoslanie informácie o úverovom produkte na žiadosť klienta

-

10,00 €

g) Ostatné bankové potvrdenia
h) Vystavenie a odoslanie dokumentov iných než uvedených
v Sadzobníku na žiadosť klienta

-

10,00 €

a) Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu,
odoslanie informácie o zostatku na účte na konci roka
b) Odoslanie výpisu z účtu na žiadosť klienta
c) Odoslanie potvrdenia o pripísaní cezhraničnej platby
na účet banky príjemcu
d) Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta

10 € + 20 % DPH

18. Iné poplatky
a) Vykonanie platobného príkazu z účtu zaťaženého exekúciou
alebo výkonom rozhodnutia
b) Poskytnutie bankových informácií na žiadosť tretích strán
c) Vystavenie informácie o klientovi na žiadosť klienta
c1) podľa vzoru mBank - za posledných 12 mesiacov
- za každý začatý mesiac
c2) podľa vzoru klienta - za posledných 12 mesiacov
- za každý začatý mesiac

10,00 €
25 € + 20 % DPH
10,00 €
1,00 €
20,00 €
2,00 €
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d) Odoslanie Sadzobníku v papierovej forme na žiadosť klienta
e) Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie, omeškanie
splátky úverového produktu alebo nesplnenie zmluvných podmienok
f ) Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky
za nepovolené prečerpanie, omeškanie splátky
úverového produktu alebo nesplnenie zmluvných podmienok

35,00 €
4,00 €
1,00 €

K nasledujúcim službám realizovaným cez mLinku bude pripočítaný poplatok 0,70 €
(v prípade mFondov 1,00 €):
Vykonanie jednorazovej domácej platby
Zadanie, zmena a zrušenie domácej trvalej platby
mKonto/mKonto Biznis

Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom
Vykonanie platby SEPA
Zadanie, zmena a zrušenie SEPA inkasa
Prerušenie služby SEPA inkaso

mKonto/mKonto Biznis/eMax/eMax Plus/eMax Biznis Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného príjemcu /platby
eMax Plus/eMax Biznis

2. a každá dalšia realizácia platby v mesiaci

mSporenie

2. a každá dalšia realizácia vnútrobankovej platby v mesiaci
Nákup podielov

mFondy

Odkup podielov
Konverzia podielov
Zadanie, zmena, zrušenie trvalej platby na nákup podielov
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mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
mLinka: 0850 60 60 50
kontakt@mbank.sk

