
 

mPay SA z siedzibą w Warszawie  I  ul. Jasna 1 lok. 421  I  00-013 Warszawa 
KRS: 0000172708  I   NIP: 5213258216  

mPay posiada zezwolenie KNF nr IP39/2016 na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej 
 

Strona 1 z 6  v. 01-09-2022 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Instrumentu Płatniczego mPay 

 
TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

DO REGULAMINU INSTRUMENTU 

PŁATNICZEGO MPAY 

 
OBOWIĄZUJE OD: 1 WRZEŚNIA 2022 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) 

Bezpłatnie 

Płatności i Usługi 

Odbiór Płatności 
Bezpłatnie 

 

Płatność na rzecz Akceptantów (np. za usługę 
parkowania, zakup biletu komunikacji miejskiej) 

Bezpłatnie 

Płatność na rzecz innego Użytkownika Systemu mPay   0,20 PLN / przelew 

Przelew zdefiniowany i wycofanie środków z Systemu 
mPay (przelew na zewnętrzny rachunek bankowy 
zdefiniowany przez Użytkownika w Systemie mPay)3 

 
2,00 PLN4/przelew   

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

Bezpłatnie  
(w przypadku aktywnych Użytkowników, tj. 
wykonujących co najmniej jedną Płatność  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy).  
 

Brak wykonania przynajmniej  
jednej Płatności przez Użytkownika w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy wiąże się z naliczeniem 
opłaty w wysokości 4,99 zł / miesiąc. 

  

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 / miesiąc5 

 
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 

pobierana. 
 

Aktywna integracja Konta mPay z Walletem 
Masterpass od Mastercard 

 
2,00 PLN / miesiąc6 

 
Opłata zostanie pobrana 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 pobierana. 
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Zbiorczy dokument rozliczeniowy za korzystanie przez 
Użytkownika z poszczególnych usług w danym 
miesiącu kalendarzowym  

1 zł / dokument 

Zasilenia Rachunków 

Przelew bankowy Bezpłatnie7 

Pay-by-link, karta płatnicza, BLIK 3,5 % 

 
Z wykorzystaniem usługi inicjowania płatności (PIS)8 

 
2 % 

 

Wycofanie środków z Rachunków 

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

2,00 PLN/przelew9 

Prowadzenie rachunku technicznego, o którym mowa w pkt. 12.14 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) 

Bezpłatnie 

Płatności i Usługi 

Odbiór Płatności Bezpłatnie 

Płatność na rzecz Akceptantów (np. za usługę 
parkowania, zakup biletu komunikacji miejskiej) 

Bezpłatnie 

Płatność na rzecz innego Użytkownika Systemu mPay   0,20 PLN / przelew 

Przelew zdefiniowany i wycofanie środków z Systemu 
mPay (przelew na zewnętrzny rachunek bankowy 
zdefiniowany przez Użytkownika w Systemie mPay)10 

2,00 PLN11/przelew   

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

Bezpłatnie  
 

(w przypadku aktywnych Użytkowników 
wykonujących co najmniej jedną Płatność  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy).  
 

Brak wykonania przynajmniej  
jednej Płatności przez Użytkownika w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy wiąże się z naliczeniem 
opłaty w wysokości 4,99 zł / miesiąc. 

 

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  

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 Rachunków 

Przelew bankowy Bezpłatnie12 

Pay-by-link, karta płatnicza, BLIK 1,75 % 

 
Z wykorzystaniem usługi inicjowania płatności (PIS)13 

 
1 % 

 

Wycofanie środków z Rachunków 

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

2,00 PLN/przelew14 

Prowadzenie rachunku technicznego, o którym mowa w pkt. 12.14 Regulaminu 

Opłata za przechowanie środków Użytkownika na 
rachunku technicznym 

5,00 PLN/miesiąc 
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III. INNE USŁUGI 
 

Usługa Opłata  

Zakup mTicket Premium  29,00 zł 
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1 Data obowiązywania Tabeli Opłat i Prowizji dla nowych Użytkowników (zarejestrowanych po 31 

sierpnia 2022 roku). Data, od której Tabeli Opłat i Prowizji obowiązuje dotychczasowych 

Użytkowników, wynika z postanowień Regulaminu Instrumentu Płatniczego mPay. 
2 Stawki opłat i prowizji należnych mPay wyrażane są w Tabeli Opłat i Prowizji w kwocie brutto. 
3 mPay nie realizuje przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów  Skarbowych oraz 

przelewów zagranicznych. 
4 Jeśli kwota środków zgromadzonych na Portmonetce jest mniejsza, niż opłata należna mPay z tytułu 

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

Portmonetce.  
5 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  

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. 
6 Opłata za aktywną integrację Walleta Masterpass od Mastercard z Kontem mPay nie zostanie pobrana 

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

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

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

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

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

Portmonetce. 
10 mPay nie realizuje przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów  Skarbowych oraz 

przelewów zagranicznych. 
11 Jeśli kwota środków zgromadzonych na Portmonetce jest mniejsza, niż opłata należna mPay z tytułu 

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

Portmonetce.  
12 Opłata za przelew może zostać pobrana przez podmiot prowadzący rachunek dla Użytkownika (np. 

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

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

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

Portmonetce. 


