
 
  

 

 
 
Tabele stóp procentowych  
dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku 
S.A.- wykaz zmian 

 
Oprocentowanie w stosunku rocznym  

Obowiązuje od 21.07.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany obejmują: 
 
 
Rachunki oszczędnościowe - wprowadzamy zmiany zapisów dla rachunków oszczędnościowych umożliwiających 
regularne oszczędzanie wraz ze zmianami numeracji przypisów funkcjonujących dla rachunków oszczędnościowych: 
 
- obecne zapisy: 
 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

mSaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie)  

premium/do 19 999,99 PLN1  1,00% 

standard/od 20 000,00 PLN  0,50% 
1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego 

jest większa lub równa 100 PLN oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego). Dla nowo 
otwartych rachunków mSaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. 

 
- wprowadzone zapisy: 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

mSaver2 (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie)  

premium/do 19 999,99 PLN1  1,00% 

standard/od 20 000,00 PLN  0,50% 
1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego 

jest większa lub równa 100 PLN oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego). Dla nowo 

otwartych rachunków mSaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium.  
2 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku poinformuje o terminie zakończenia obowiązywania 
zapisów dla rachunku mSaver. 

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie2 

premium1  1,00% 

standard 0,50% 

1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 PLN od sumy obciążeń. Warunek jest 

weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym 
rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. 

2 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku poinformuje o terminie rozpoczęcia obowiązywania 

zapisów dla Rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie. 



 
  

 
 
Kredyty: 
 
Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna - wprowadzamy zmiany zapisów dotyczące Kredytów/Pożyczek 
hipotecznych w PLN: 
 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna (obowiązuje od 22.07.2017 r.) 

Należności przeterminowane1,2  kredytów w PLN 2,50% 
1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy 

Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli 
2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego 

 
Kredyt odnawialny w rachunku eKonto/eKonto m/ eKonto (standard/plus)/eKonto mobilne/ eKonto mobilne 
plus/eKonto dla młodych/eKonto z darmowymi bankomatami/mKonto Multi /mKonto Aquarius/mKonto 
Aquarius Intensive - wprowadza się zmianę zapisu dla eKonto mobilne plus: 
 
- obecny zapis: 
Kredyt odnawialny w rachunku eKonto/eKonto m/ eKonto (standard/plus)/eKonto mobilne/ eKonto mobilne 
plus/eKonto dla młodych/eKonto z darmowymi bankomatami/mKonto Multi /mKonto Aquarius/mKonto 
Aquarius Intensive 
 
- wprowadzony zapis: 
Kredyt odnawialny w rachunku eKonto/eKonto m/ eKonto (standard/plus)/eKonto mobilne/ eKonto mobilne 
plus (obowiązuje do 20.09.2017 r.)/eKonto dla młodych/eKonto z darmowymi bankomatami/mKonto Multi 
/mKonto Aquarius/mKonto Aquarius Intensive 
 
 
Produkty wycofane ze sprzedaży: 
 
Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe – wprowadzamy zmiany zapisów: 
 
- obecne zapisy: 
 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

eKonto mobilne/eKonto mobilne plus 0,00% 

 
 
- wprowadzone zapisy: 

 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto mobilne/eKonto mobilne plus (obowiązuje do 20.09.2017 r.) 0,00% 

eKonto mobilne (obowiązuje od 21.09.2017 r.) 0,00% 

 
 
Kredyty: 
 
Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna – wprowadzamy zmiany zapisów: 
 
- obecne zapisy: 
 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna 

Należności przeterminowane1,2  kredytów w PLN8 oraz kredytów 
waloryzowanych kursem (CHF, EUR, USD i GBP)5  

2,50% 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy 

Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli 
2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego 
5 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 31.07.2014 r. 
8 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 01.09.2016 r. 

 
 
- wprowadzone zapisy: 
 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna (obowiązuje do 21.07.2017 r.) 

Należności przeterminowane1,2  kredytów w PLN8 oraz kredytów 

waloryzowanych kursem (CHF, EUR, USD i GBP)5  
2,50% 



 
  

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy 

Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli 
2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego 
5 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 31.07.2014 r. 
8 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 01.09.2016 r. do 21.07.2017 r. 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna (obowiązuje od 22.07.2017 r.) 

Należności przeterminowane1,2  kredytów waloryzowanych 
kursem (CHF, EUR, USD i GBP)5  

2,50% 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy 

Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli 
2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego 
5 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 31.07.2014 r. 

 
 
 
Wprowadzone zmiany obowiązują od 21.07.2017 r.   

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


