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Załącznik nr 4 do Regulaminu Aplikacji mPay 

 
TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

DO REGULAMINU APLIKACJI MPAY 

 
OBOWIĄZUJE OD: 29 MARCA 2023 ROKU1
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I. OPŁATY I PROWIZJE ZA KORZYSTANIE Z KONTA MPAY W WERSJI PODSTAWOWEJ 
 

Usługa Opłata lub Prowizja2 

Rejestracja Użytkownika  w Systemie mPay (w Aplikacji lub 
w Serwisie internetowym) 

Bezpła tnie 
 

Płatności i Usługi 

Płatność na rzecz Akceptantów (np. za usługę parkowania, 

zakup biletu komunikacj i  miejskiej) 

Bezpła tnie 

 

Opłata miesięczna za korzystanie z Systemu mPay  
(za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu internetowego) 

Bezpłatnie 
   

Połączenia z numerami telefonicznymi IVR:  
791 145 145 

Połączenie to jest płatne jak do sieci Play  
wg stawki operatora Użytkownika  

Przechowywanie danych karty płatniczej Użytkownika w 

Systemie mPay  

 

2,00 PLN / miesiąc3 
 

Opłata jest pobierana w przypadku wykonania 

przez Użytkownika co najmniej jednej Płatności w 
danym miesiącu kalendarzowym przy użyciu 

przechowywanej karty płatniczej. W przypadku 
braku Płatności opłata nie jest naliczana. 

 

Aktywna integracja Konta mPay z Walletem Masterpass od 
Mastercard 

 
2,00 PLN / miesiąc4 

 
Opłata zostanie naliczona przez mPay w przypadku 

wykonania przez Użytkownika co najmniej jednej 
Płatności w danym miesiącu kalendarzowym przy 

użyciu Walleta Masterpass od Mastercard 

zintegrowanego z Kontem mPay. W przypadku 
braku Płatności opłata nie jest naliczana. 

 

 
Zbiorczy dokument rozliczeniowy za korzystanie przez 

Użytkownika z poszczególnych usług w danym miesiącu 
kalendarzowym  
 

 

1 zł / dokument 

Zasilenia mRachunków 

Przelew bankowy Bezpłatnie5 

Pay-by-l ink, karta płatnicza, BLIK 3,5 % 

Z wykorzystaniem usługi inicjowania płatności (PIS)6 2 % 

Wycofanie środków z mRachunków 

Opłata za wycofanie środków Użytkownika zgromadzonych 
na mRachunku, mRachunku Kartowym lub mRachunku 

Specjalnym 

2,00 PLN/przelew7 

Prowadzenie rachunku technicznego, o którym mowa w pkt. 11.13 Regulaminu 

Opłata za przechowanie środków Użytkownika na 
rachunku technicznym 

5,00 PLN/miesiąc 
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II. OPŁATY I PROWIZJE ZA KORZYSTANIE Z KONTA MPAY W WERSJI PREMIUM 

 

Usługa Opłata lub Prowizja 

Rejestracja Użytkownika w Systemie mPay (w Aplikacji lub w 
Serwisie internetowym) 

Bezpła tnie 

Płatności i Usługi 

Płatność na rzecz Akceptantów (m.in. za usługę parkowania, 

zakup biletu komunikacji  miejskiej) 
Bezpła tnie 

Opłata miesięczna za korzystanie z Systemu mPay (za 
pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu internetowego) 

Bezpłatnie  
 

Połączenia z numerami telefonicznymi IVR:  
791 145 145 

połączenie to jest płatne jak do sieci Play wg stawki 
operatora Użytkowni ka  

Przechowywanie danych karty płatniczej Użytkownika w 

Systemie mPay  
Bezpłatnie 

Aktywna integracja Konta mPay z Walletem Masterpass od 
Mastercard 

Bezpłatnie 

Zbiorczy dokument rozliczeniowy za korzystanie przez 
Użytkownika z poszczególnych usług w danym miesiącu 
kalendarzowym 

Bezpłatnie 

Zasilenia mRachunków 

Przelew bankowy Bezpłatnie8 

Pay-by-l ink, karta płatnicza, BLIK 1,75 % 

Z wykorzystaniem usługi inicjowania płatności (PIS)9 1 % 

Wycofanie środków z mRachunków 

Opłata za wycofanie środków Użytkownika zgromadzonych 

na mRachunku, mRachunku Kartowym lub mRachunku 
Specjalnym 

2,00 PLN/przelew10 

Prowadzenie rachunku technicznego, o którym mowa w pkt. 11.13 Regulaminu 

Opłata za przechowanie środków Użytkownika na rachunku 
technicznym 

5,00 PLN/miesiąc 

 

III. INNE USŁUGI 
 

Usługa Opłata  

Zakup mTicket Premium  29,00 zł 
 

 

 

1 Data obowiązywania Tabeli Opłat i Prowizji dla nowych Użytkowników (zarejestrowanych po 28 

marca 2023 roku). Data, od której Tabeli Opłat i Prowizji obowiązuje dotychczasowych 

Użytkowników, wynika z postanowień Regulaminu Aplikacji mPay. 
2 Stawki opłat i prowizji należnych mPay wyrażane są w  Tabeli Opłat i Prowizji w kwocie brutto. 
3 Opłata miesięczna za przechowywanie danych karty płatniczej Użytkownika w Systemie mPay nie 

zostanie pobrana w przypadku: 

1. zasilenia mRachunku w danym miesiącu kalendarzowym kwotą co najmniej 50 zł za pomocą 

tej karty płatniczej  
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albo 

2. jeżeli Użytkownik wyda w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 500 zł na Usługi 

oferowane przez mPay  

albo 

3. karty płatniczej, która została wydana przez mPay lub we współpracy z partnerem.  
4 Opłata za aktywną integrację Walleta Masterpass od Mastercard z Kontem mPay nie zostanie 

naliczona w przypadku, jeżeli Użytkownik wyda w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 500 

zł na Usługi oferowane przez mPay.. 
5 Opłata za przelew może zostać pobrana przez podmiot prowadzący rachunek dla Użytkownika (np.  

bank), zgodnie z cennikiem tego dostawcy. 
6 Zasilenia Rachunków za pomocą usługi PIS będą możliwe od momentu uruchomienia tej 

funkcjonalności przez mPay. 
7 Jeśli kwota środków zgromadzonych na mPortmonetce jest mniejsza, niż opłata należna mPay z tytułu 

wycofania środków, mPay pobiera opłatę w wysokości całości środków zgromadzonych na 

mPortmonetce. 
8 Opłata za przelew może zostać pobrana przez podmiot prowadzący rachunek dla Użytkownika (np. 

bank), zgodnie z cennikiem tego dostawcy. 
9 Zasilenia mRachunków za pomocą usługi PIS będą możliwe od momentu uruchomienia tej 

funkcjonalności przez mPay. 
10 Jeśli kwota środków zgromadzonych na mPortmonetce jest mniejsza, niż opłata należna mPay z 

tytułu wycofania środków, mPay pobiera opłatę w wysokości całości środków zgromadzonych na 

mPortmonetce. 

 


