
Wyciąg zmian w Tabeli  
stóp procentowych dla  
osób fizycznych w mBanku 
(obowiązuje od 19.07.2013 r.) 
 
 
 
1. Kredyty 
 
-  Kredyt odnawialny w rachunku eKONTO/eKONTO z darmowymi 
bankomatami/mKONTO Multi /mKONTO Aquarius/mKONTO Aquarius 
Intensive 
 
 
Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Kredyt odnawialny w rachunku eKONTO/eKONTO z darmowymi 
bankomatami/mKONTO Multi /mKONTO Aquarius/mKONTO Aquarius Intensive 

Należności przeterminowane  Zmiana z 16,00% na 15,78% 

 
 
- Kredyt samochodowy/Kredyt samochodowy online  
 
 
Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 
marża banku 

Kredyt samochodowy/Kredyt samochodowy online 

Należności przeterminowane1 kredytów w PLN 
(pojazdy nowe/pojazdy używane) 

Zmiana z 2,00 na 0,00% 

Należności przeterminowane1 kredytów 
waloryzowanych3 kursem CHF, EUR (pojazdy 
nowe/pojazdy używane) 

Zmiana z 2,00 na 0,00% 

 

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 
3 oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia 04.07.2013 r. do odwołania 
 

 

2. Rachunki oszczędnościowe 
 
- Rachunek oszczędnościowy z kartą debetową 
 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eMAX Zmiana z 0,50% na 0,40% 

 



- Rachunek oszczędnościowy bez karty debetowej  
 
 
Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa 
procentowa) 

eMAX plus  

do 49 999,99 PLN Zmiana z 1,65% na 1,30% 

od 50 000 PLN do 99 999,99 PLN Zmiana z 1,95% na 1,60% 

od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN Zmiana z 2,35% na 1,90% 

od 200 000 PLN Zmiana z 2,65% na 2,20% 

 

3. Lokaty  
 
 
Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(stała stopa procentowa) 

mLOKATA 

jednodniowa1 Zmiana z 1,90% na 1,70% 

jednodniowa promocyjna1,2 Zmiana z 2,30% na 1,70% 

2 miesięczna Zmiana z 2,40% na 1,80% 

3 miesięczna Zmiana z 2,40% na 2,00% 

4 miesięczna3 Zmiana z 2,40% na 2,00% 

6 miesięczna Zmiana z 2,40% na 2,00% 

9 miesięczna3 Zmiana z 2,40% na 2,00% 

12 miesięczna Zmiana z 2,40% na 2,00% 

mLOKATA Plus1 

3 miesięczna Zmiana z 2,10% na 1,80% 

6 miesięczna Zmiana z 2,10% na 1,80% 

1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r. 
2  mLOKATA Twój Wyższy Zysk - promocja zakończona z dniem 22.03.2012, oferta 
obowiązuje dla lokat otwartych do 22.03.2012 r. 
3 Produkt wycofany z oferty. Oprocentowanie dotyczy Umów zawartych przed 21.06.2013 

mLOKATA progres 
 

 Oprocentowanie nominalne w okresie 
trwania lokaty 

(stała stopa procentowa) 

3 miesięczna4 >=500,00 PLN 1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 

0,75% 
1,00% 

Zmiana z 5,00% na 
4,25% 

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 
100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 

Zmiana z 4- Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 2,25% na  
4- Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 2,00% 



6 miesięczna5 >=500,00 PLN 1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 
4 miesiąc 
5 miesiąc 
6 miesiąc 

0,90% 
1,00% 
1,00% 
1,10% 

Zmiana z 3,80% na 
4,00% 

Zmiana z 6,00% na 
4,00% 

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 
100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 
Zmiana z 5-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 2,30% na  

5-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 2,00% 
 

 

 

Powyższe zmiany obowiązują od 19.07.2013 r.     

 
 

 


