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Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

 
Zmiany dotyczą: 

 

- w części – Lokaty: 
 
 
 -  usuwa się zapisy:  
 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(stała stopa procentowa) 

Lokata rentierska9 

24 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) 2,60% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

36 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) 2,60% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

60 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) 2,60% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

9 Lokata będzie dostępna dla Klientów Banku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty 
rozpoczęcia sprzedaży na stronie www.mbank.pl 
 
 
 
- wprowadza się zapisy związane z dodaniem do oferty mLokaty (na nowe środki): 
 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(stała stopa procentowa) 

mLokata (na nowe środki4)5 
 

4 miesięczna 3,00% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

6 miesięczna 3,00% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

9 miesięczna  3,00% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków 
pieniężnych 

0,10% 

4 Oferta dostępna tylko na nowe środki. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące 
spoza  mBank S.A. stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w mBanku 
na dzień 19.12.2013  roku. Jako sumę aktywów zgromadzonych w mBanku rozumie się 
środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach 
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oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w 
walucie PLN w mBanku, w ramach których Klient zdefiniowany jest jako Posiadacz lub 
Współposiadacz. 

5  Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma 
status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z 
naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny odpowiedni okres 4 miesięczny, 6 
miesięczny lub 9 miesięczny na warunkach standardowej mLokaty 4 miesięcznej, 6 
miesięcznej, lub 9-miesiecznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabel stóp 
procentowych. 
   
[wraz ze zmianą numeracji przypisów funkcjonujących dla mLokaty progres oraz mLokaty 
progres (dostępnej online dla nowych Klientów mBanku)]. 
 
- mLokata 4 i 9 miesięczna: 

 
- usuwa się przypis: 

3 Produkt wycofany z oferty. Oprocentowanie dotyczy Umów zawartych przed 21.06.2013 
- wprowadza się przypis : 

3 Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów Lokat, w tym mLokat na nowe środki.  
 
- mLokata progres (dostępna online dla nowych Klientów mBanku)8 – wprowadza się zmianę 
numeracji i treści przypisu: 
  
 
- obecny przypis: 
8-Oferta dotyczy nowych Klientów mBanku, otwierających rachunek eKONTO wraz z mLOKATĄ 
progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o lokatę i konto 
składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie. 
- wprowadzony przypis: 
10-Oferta dotyczy nowych Klientów mBanku, otwierających rachunek eKonto wraz z mLokatą 
progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o lokatę i konto 
składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie. 
 
 
 

 
Powyższe zmiany obowiązują od 09.01.2014 r.     

 
 
 
 


