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Tabele stóp procentowych mBanku dla osób fizycznych 
 
Zmiany dotyczą: 
 

- w części oszczędnościowej – Lokaty - wprowadzenia do oferty lokat 3, 6, 12 miesięcznych, 
oferowanych w walutach obcych USD, EUR, GBP. 
O nowościach w ofercie oszczędnościowej powiadomimy wkrótce na stronach banku: 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(stała stopa procentowa) 

Lokata (w walutach obcych: USD, EUR, GBP) 

USD 

3 miesięczna 0,60% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

6 miesięczna 0,70% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

12 miesięczna 0,80% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

EUR 

3 miesięczna 0,70% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

6 miesięczna 0,80% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

12 miesięczna 0,90% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

GBP 

3 miesięczna 0,70% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

6 miesięczna 0,80% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

12 miesięczna 0,90% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,10% 

 
 

- wprowadzenia zmiany zapisów: mLokata, mLokata (na nowe środki), mLokata progres, 
mLokata progres (dostępna online dla nowych Klientów mBanku) na zapisy odpowiednio: 
Lokata, Lokata (na nowe środki), Lokata progres, Lokata progres (dostępna online dla nowych 
Klientów mBanku), 

 

- w części – Produkty wycofane ze sprzedaży - Lokaty – wprowadza się zapisy dotyczące eMax 
lokaty: 

eMax lokata 

 (zmienna stopa procentowa) 

od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN 1,85% 

od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN 2,05% 
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od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN 2,15% 

powyżej 499 999,99 PLN 2,25% 

 

- wprowadza się również zmiany zapisów:  
- mLokata, mLokata plus na zapisy odpowiednio: Lokata, Lokata plus 

-  zmianę przypisu (funkcjonującego dla Lokaty: jednodniowej, jednodniowej promocyjnej oraz 
Lokaty plus):  
1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r. na przypis: 
1 Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r., 

- zmianę przypisu (funkcjonującego dla Lokat 4 i 9 miesięcznych):  
3 Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów Lokat, w tym mLokat na nowe 
środki na przypis:  
2 Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów Lokat, w tym Lokat na nowe 
środki, 

 
- usuwa się przypis (funkcjonujący dla Lokaty jednodniowej promocyjnej): 2  mLOKATA Twój 
Wyższy Zysk - promocja zakończona z dniem 22.03.2012, oferta obowiązuje dla lokat 
otwartych do 22.03.2012 r., 
 

- w części – Kredyty, dla produktu mPożyczka – usuwa się przypis o treści: 

 
3 Produkt będzie dostępny w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach 
internetowych mBanku, 
 

- w części – Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, Rachunek oszczędnościowo – 
rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej, zostają wprowadzone zmiany oprocentowania 
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego eMax walutowy prowadzony w CHF: 

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

eMax walutowy 

CHF Zmiana z 1,00% na 0,50% 

 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 22.04.2014 r.   

 
 

 

 


