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Organizator promocji 

Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, wpisany 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w 
całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 
169.733.980 złotych. 

Uczestnik promocji 

W promocji mogą uczestniczyć:  

Rezydenci, będący osobami fizycznymi prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo lub 
będący wspólnikami w spółce cywilnej, spółce jawnej, partnerskiej oraz spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Ważne pojęcia  
 

 

Kredyt firmowy - to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją de 
minimis BGK, kredyt obrotowy, kredyt obrotowy z gwarancją de minimis BGK, pożyczka dla firm 
lub EKOPożyczka dla firm przyznawany przez bank, udzielany klientom, których zdolność 
kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego Kredytu firmowego. 

 

EKOpożyczka - to Pożyczka dla firm przyznawana przez bank, udzielana klientom na 
preferencyjnych warunkach cenowych, na zakup przedmiotów z grup celów wymienionych  
w Regulaminie Promocji EKOpożyczki. Zasady ustalania ceny EKOpożyczki prezentuje Regulamin 
Promocji EKOpożyczki 

Korzyści promocji 

Jeśli spełnisz warunki promocji, otrzymasz Kredyt firmowy na promocyjnych  

warunkach opisanych w tabeli poniżej. Informacje o aktualnych opłatach i prowizjach  

można znaleźć na stronie banku https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/fir/ 
 w Taryfie opłat i prowizji dla Firm 

 

Produkt 

Prowizja za 

udzielenie  (% 

kwoty Kredytu 
firmowego) 

Marża 
Banku 

Prowizja od 
zaangażowania 

Prowizja za 
odnowienie 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 0% 5,2 % 0% 3% 

Kredyt w rachunku 

bieżącym z gwarancją de 
minimis BGK 

0% 5,2 % 0% 3% 

Pożyczka dla firm 0% 5,2 % n/d n/d 

Kredyt obrotowy 0% 5,2 % n/d n/d 

Kredyt obrotowy z 

gwarancją de minimis BGK 

0% 5,2 % n/d n/d 

EKOpożyczka dla firm* 

(zasady ustalania ceny 

EKOpożyczki prezentuje 

Regulamin Promocji 
EKOpożyczki) 

0% 4,2 % n/d n/d 

 

 

 

Kiedy i jak możesz 
przystąpić do promocji? 

 

Promocja trwa od 25.01.2023 r. do 22.02.2023 r. 

 

1. Aby skorzystać z promocji, należy spełnić łącznie poniższe warunki: 
• w terminie od 25.01.2023 r. do 22.02.2023 r. złożyć wniosek o Kredyt firmowy na 

minimalną kwotę Kredytu firmowego wynoszącą 30 000 zł według zasad i warunków 
przyznawania Kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o Kredyt 
firmowy w banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie banku, z zastrzeżeniem 
ust. poniżej 

• wniosek o Kredyt firmowy nie może dotyczyć podwyższenia kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym i kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis.  

• uzyskać pozytywną decyzję wniosku na przyznanie Kredytu firmowego oraz podpisać 
umowę kredytową. 

2. Dodatkowo w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku w okresie promocji 
Uczestnik promocji nie zamknął poprzednio udzielonego mu kredytu w rachunku 
bieżącym. 

https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/fir/


Warunki/zasady promocji 

 

• W ramach promocji bank udziela Kredytu firmowego ze zmienną stopą 
procentową opartą o stałą marżę Banku wskazaną w Tabeli w sekcji „Korzyści 
promocji” oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3 M obowiązującą w banku 
wynoszącą 7,31% z dnia 29/11/2022 r. Bank w celu ustalenia stawki bazowej WIBOR 

3 M dokonuje sprawdzenia wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M na stronie 
gpwbenchmark.pl w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. 
Wysokość aktualnej stawki bazowej stosowanej przez bank można zweryfikować na 
stronie banku https://www.mbank.pl/pomoc/oprocentowanie/firmy/.  

• Bank uprawniony jest do pobierania innych opłat związanych z korzystaniem  
z Kredytu firmowego, wynikających z Taryfy prowizji i opłat bankowych dla firm  
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

• Warunki, o których mowa w sekcji „Kiedy i jak możesz przystąpić do promocji?” 
dotyczą pożyczki dla firm, kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku 
bieżącym z gwarancją de minimis, kredytu obrotowego, kredytu obrotowego  
z gwarancją de minimis oraz EKOpożyczki dla firm objętych Promocją. W przypadku 
wnioskowania o podwyższenie lub obniżenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym 
lub kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis obowiązywać będą 
warunki zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

Jak możesz złożyć 
wniosek w promocji? 

Złóż wniosek: 
• na stronie internetowej www.mBank.pl, 
• w placówce mBanku lub mFinanse, 
• na mLinii (+48 42 6300 800 – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą 

przez Twojego operatora według aktualnego cennika), 
• w serwisie transakcyjnym 
• w aplikacji mobilnej 

Jak możesz złożyć 
reklamację dotyczącą 
promocji? 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, możesz składać na zasadach opisanych 
w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej 
w mBanku S.A., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem promocja 0 zł prowizji 
oraz obniżone oprocentowanie na kredyt dla firm 

3. Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie ograniczamy Twoich 
uprawnień do dochodzenie swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.  

4. Spór pomiędzy organizatorem a uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie 
– przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich. 

5. Możesz wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są 
Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl).  

6. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki 
cywilnej, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. 

7. Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników 
Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. 

8. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Dodatkowe informacje 

 

 

1. Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady tej promocji. 
Udostępniamy go: 

• na mLinii (+48 42 6300 800 – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą 
przez Twojego operatora według aktualnego cennika), 

• na naszej stronie internetowej: 

https://www.mbank.pl/pdf/firmy/kredyty/regulamin-promocji-0-zl-prowizji-
oraz-obnizone-oprocentowanie-na-kredyt-firmowy-25-01-23-22-02-23.pdf 

• w naszych placówkach. 
2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami: 

a) Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.,  

b) Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.,  

c) Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. dostępnymi również na naszej stronie internetowej 
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyty-dla-firm/.  

d) Regulamin Promocji „EKOpożyczka dla firm” 
 

3. Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. 
Niniejsza promocja łączy się z regulaminem promocji EKOPożyczki dla firm. 

 

 

 

 

https://www.mbank.pl/pomoc/oprocentowanie/firmy/
http://www.mbank.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://www.zbp.pl/
https://www.mbank.pl/pdf/firmy/kredyty/regulamin-promocji-0-zl-prowizji-oraz-obnizone-oprocentowanie-na-kredyt-firmowy-25-01-23-22-02-23.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/firmy/kredyty/regulamin-promocji-0-zl-prowizji-oraz-obnizone-oprocentowanie-na-kredyt-firmowy-25-01-23-22-02-23.pdf
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyty-dla-firm/


 

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. 

 

 

MOJE OŚWIADCZENIA 

1) Wiem, że po tym jak przystąpię do promocji, mBank może organizować inne, podobne promocje pod taką samą 
nazwą lecz o innych parametrach cenowych. 

2) Otrzymałem regulamin promocji Promocja na kredyt firmowy, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

…………………………………………………… 

data, miejsce i podpis Uczestnika promocji 

 

 


