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- už neponúkané produkty
Platný od 1. 9. 2016

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kreditné karty ............................................................................................................................................................................
Kreditné karty ............................................................................................................................................................................
Povolené prečerpanie k účtu mKonto ....................................................................................................................................
mPôžička .....................................................................................................................................................................................
mHypotéka .................................................................................................................................................................................
Debetné karty ............................................................................................................................................................................

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

2
3
5
5
8
9

1. Kreditné karty (od 3. 12. 2015 už neponúkané)
Transakcie / služby

Tarifa 1 - Visa Classic

Tarifa 1 - Visa Gold

1.1 Vydanie, obnovenie karty
a) Hlavná
b) Dodatková (ročne)
1.2 Vedenie kreditnej karty
a) Hlavná (mesačne)

b) Dodatková (ročne) - od druhého roku platnosti karty

0€
6,50 €
1,50 €
1,50 €
ak celkový objem bezhoto- ak celkový objem bezhotovostných transakcií zúčto- vostných transakcií zúčtovaných hlavnou kartou
vaných hlavnou kartou
v kalendárnom mesiaci je
v kalendárnom mesiaci je
nižší ako 50 €
nižší ako 100 €
6,50 €

1.3 Transakcie kreditnou kartou
a) Platby kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí sú zadarmo
b) Výber hotovosti z bankomatov a na pobočkách bánk
(Cash Advance)
c) Platobný príkaz z úverového účtu vedeného
ku kreditnej karte v rámci SR prostredníctvom IB
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2 % zo sumy, min. 3 €
1,5 % zo sumy, min. 1 €

1.4 Ostatné činnosti
a) Prevydanie karty pred expiráciou / vydanie duplikátu karty

6,50 €

b) Zmena PIN-kódu

3,50 €

c) Zmena cyklu karty

1,50 €

d) Zistenie zostatku na úverovom účte v bankomate

0,50 €

e) Zmena tarify karty

5,00 €

f) Nastavená automatická 100 % splátka (mesačne)

1,00 €

1.5 Poistenie ku kreditným kartám
a) Poistenie zneužitia karty (mesačne)

0,63 €

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

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

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”).

2. Kreditné karty (od 1. 3. 2014 už neponúkané)
Transakcie / služby

Tarif 2 - Visa
Classic / Gold

Tarif 3 - Visa
Classic / Gold

12,95 €

22,90 €

2.1 Vydanie, obnovenie kreditnej karty
a) Hlavná
b) Dodatková

6,50 €
3/10

2.2 Vedenie kreditnej karty
a) Hlavná (ročne) - od druhého roku platnosti karty

12,95 €

b) Dodatková (ročne) - od druhého roku platnosti karty

22,90 €
6,50 €

2.3 Transakcie kreditnou kartou
Platba kartou za tovary a služby v SR a v zahraničí je zadarmo
a) Výber hotovosti z bankomatov
a na pobočkách bánk (Cash Advance)
b) Platobný príkaz z kreditnej karty
v rámci SR prostredníctvom IB
2.4 Ostatné činnosti

2 % zo sumy, min. 3 €
1,5 % zo sumy, min. 1 €

a) Vydanie duplikátu karty

6,50 €

b) Zmena PIN-kódu

3,50 €

c) Zmena cyklu karty

1,50 €

d) Zistenie zostatku na úverovom účte v bankomate

0,50 €

e) Zmena tarify karty

5,00 €

f) Nastavená automatická 100 % splátka (mesačne)

1,00 €

2.5 Poistenie ku kreditným kartám
a) Poistenie zneužitia karty (mesačne)

0,63 €

b) Cestovné poistenie osobné (mesačne)

1,40 €

-

c) Cestovné poistenie rodinné (mesačne)

2,20 €

2,70 €
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d) Poistenie schopnosti splácať - Základné/Komplexné

0,29 % / 0,49 % z aktuálnej výšky dlžnej čiastky
ku dňu výpisu z aktuálnej výšky dlžnej sumy
na konci zúčtovacieho obdobia

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”).

3. Povolené prečerpanie k účtu mKonto (Pre zmluvy uzavreté do 8. 2. 2014)
internet banking

mLinka

Poskytnutie a obnovenie povoleného prečerpania je zadarmo
Vedenie povoleného prečerpania
- do 1 000 Eur / mesačne

0,50 €

- od 1 001 do 2000 € / mesačne

1,00 €

- od 2 001 do 4000 € / mesačne

2,00 €

- od 4 001 do 8000 € / mesačne

4,00 €

- od 8 001 do 12000 € / mesačne
6,00 €
Poznámka:
Poplatok za vedenie povoleného prečerpania bude zúčtovaný len v prípade, ak klient vyčerpal
z úverového limitu v danom mesiaci menej než 50 % z celkového úverového limitu (platí pre limity od 2 001 €).

4. mPôžička (produkt sa už neponúka)
internet banking

mLinka

a) Podanie žiadosti o pôžičku

0€

b) Poskytnutie pôžičky

0€
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c) Predčasné splatenie úveru

0€

d) Vystavenie dodatku k zmluve
4.1 Úverový účet

16,60 €
internet banking

mLinka

a) Zriadenie účtu

0€

b) Vedenie účtu mesačne

0€

4.2 Platobný styk, Domáci platobný styk

internet banking

mLinka

a) Vykonanie preddeﬁnovanej platby vnútrobankovej

0€

b) Vykonanie preddeﬁnovanej platby medzibankovej

0€

c) Zadanie, zmena a zrušenie preddeﬁnovaného príjemcu/platby
4.3 Hlavná platobná karta k úverovému účtu

0€

0,70 €

internet banking

mLinka

a) Vydanie, obnovenie karty

0€

b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty

0€

4.4 Dodatková karta
a) Vydanie karty VISA Classic

internet banking
3,32 €

b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty
4.5 Transakcie platobnou kartou

mLinka
0€

internet banking

mLinka

a) Platba kartou za tovary a služby v SR

0€

b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí

0€

c) Výber hotovosti z bankomatov v SR
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1,20 €

d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí
e) Výber hotovosti na pobočkách bánk v SR a v zahraničí (Cash Advance)

1,20 €
1 % min 1,66 €

4.6 Ostatné činnosti
a) Aktivácia karty a zadanie prvého PIN kódu cez internet banking

0€

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

0€

c) Blokovanie karty

0€

d) Vydanie duplikátu karty

0€

e) Zmena PIN-kódu v Internet bankingu
f ) Zmena autorizačných limitov prostredníctvom internet bankingu
a call centra mLinka
g) Zrušenie karty

0€

h) Odoslanie potvrdenia o blokácii karty na žiadosť klienta
i) Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy
o platobnej karte na žiadosť klienta poštou

0€
0€
6,64 €
16,60 €
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5. mHypotéka (poplatky nie sú aplikované na nové zmluvy po 1. 3. 2015)
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)
Vedenie účtu mBilans je tiež zadarmo
a) Predčasné splatenie úveru (celkové) do troch rokov od podpisu
3 % z predčasne splatenej sumy úveru
úverovej zmluvy uzavretej od 15. 4. 2009 do 1. 3. 2015 *
b) Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s variabilnou
0€
úrokovou sadzbou (celkové i čiastočné) uzavretého po 1. 7. 2010
c) Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru s ﬁxnou
úrokovou sadzbou (celkové) do troch rokov od podpisu
úverovej zmluvy uzavretej po 1. 7. 2010

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

Poznámka:
* Výška poplatku za predčasné splatenie je od 21. 3. 2016 do nadobudnutia účinnosti nového sadzobníka, vzťahujúceho
sa na všetky zmluvy o mHypotéke uzatvorené od 15. 4. 2009, vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.
5.1 Úhrada nákladov spojených so zabezpečením rizika splácania
a) Časti úveru prevyšujúcej 80 % hodnoty zabezpečenia pri účelovom
úvere (na obdobie troch rokov) v závislosti od typu nehnuteľnosti
(napr. nebytový priestor, rodinné domy v malých obciach,
služobný byt) (pre žiadosti podané do 5. 5. 2014)
b) Časti úveru prevyšujúcej 65 % hodnoty zabezpečenia pri neúčelovom
úvere (na obdobie troch rokov) (pre žiadosti podané do 5. 5. 2014)
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4,5 % zo sumy prevyšujúcej
80 % hodnoty zabezpečenia
4,5 % zo sumy prevyšujúcej
65 % hodnoty zabezpečenia

6. Debetné karty
(od 30. 3. 2016 už neponúkané)

Transakcie / služby

mKonto Biznis
Visa Business Electron kontaktná

6.1 Vydanie, vedenie a obnovenie karty
a) Vydanie/obnovenie karty
- hlavná

0€

- dodatková

0€

b) Vedenie karty
Vedenie hlavnej karty (mesačne) - 0 € v prípade, že objem zaúčtovaných
bezhotovostných platieb danou hlavnou debetnou kartou vydanou
k mKontu v danom mesiaci bude aspoň 70 €; alebo majiteľ debetnej
karty má poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej
s mBank (mPôžička, mHypotéka, kreditná karta, povolené prečerpanie). Inak 1,30 €.
c) Dodatková (ročne) - od druhého roku platnosti karty

0 / 1,30 €

3,50 €

6.2 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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6.3 Výber hotovosti z bankomatov
a) Výber hotovosti hlavnou kartou z bankomatov v SR i zahraničí
b) Výber hotovosti dodatkovou kartou z bankomatov v SR i zahraničí

Visa Business Electron kontaktná
výber 70,00 € a viac / 0 €
výber do 69,99 € / 1 €
2 výbery z bankomatu v SR alebo
v zahraničí za 0 € / každý ďalší 1,20 €

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 SR alebo v zahraničí - dodatková karta

1,20 €

6.4 Ďalšie služby
a) Cash Advance
b) Prevydanie karty pred exspiráciou /vydanie
duplikátu karty
c) Zistenie zostatku na účte v bankomate

1 % min 2 €
5,00 €
0,50 €

1,00 €
d) Zmena PIN-kódu v Internet banking
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“).
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mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
mLinka: 0850 60 60 50
kontakt@mbank.sk

