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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 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych. 

Uczestnik promocji 

W promocji mogą uczestniczyć:  
rezydenci, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 
jednoosobowo lub będący wspólnikami w spółce cywilnej,  spółki jawne, partnerskie 
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Ważne pojęcia 

Ekopożyczka - to Pożyczka dla firm przyznawana przez bank, udzielana klientom na 
preferencyjnych warunkach cenowych, na zakup przedmiotów z grup celów 
wymienionych w sekcji Warunki/zasady promocji, których zdolność kredytowa 
zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanej Ekopożyczki. 

Korzyści promocji 

Jeśli spełnisz warunki promocji, otrzymasz Ekopożyczkę na promocyjnych 
warunkach – obniżymy Ci marżę banku o 1 punkt procentowy od obowiązującej w 
dniu złożenia wniosku o Ekopożyczkę, a prowizję za udzielenie Ekopożyczki 
obniżymy do 0%. Wysokość marży banku będzie obliczana wg. następującego 
wzoru: 
Marża Ekopożyczki = marża Pożyczki dla firm obowiązująca w dniu złożenia wniosku 
o Ekopożyczkę – 1 punkt procentowy.  
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. 

 
Kiedy i jak możesz 
przystąpić do promocji? 

 

Promocja trwa od 19.05.2022 r. do 31.12.2022 r. 
Aby skorzystać z promocji, należy spełnić łącznie poniższe warunki: 

• złożyć wniosek w terminie 19.05.2022 r. do 31.12.2022 r. o Ekopożyczkę według 
zasad i warunków Regulaminu udzielania Pożyczki dla firm w banku, przy 
czym przez złożenie wniosku o Ekopożyczkę w banku rozumie się jego 
zarejestrowanie w systemie banku. 

• uzyskać pozytywną decyzję kredytową o przyznaniu Ekopożyczki oraz 
podpisać umowę kredytową. 



 

 

 

 

Warunki/zasady promocji 
 

• Aby utrzymać warunki opisane w sekcji Korzyści promocji na cały okres spłaty 
Ekopożyczki, w ciągu 45 dni od dnia, w którym podpiszesz umowę Ekopożyczki, 
musisz dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające wydanie środków z 
Ekopożyczki na zakup przedmiotów opisanych w celach finansowania opisanych 
w tabeli poniżej. 

• Dokument dostarczony do banku powinien jednoznacznie określać zakupiony 
przedmiot i pozwalać na weryfikację kwalifikacji go do jednego z wymienionych 
w tabeli poniżej celów. Jeżeli z dokumentu podstawowego nie wynika to 
jednoznacznie, dołącz dokumenty dodatkowe określające zakupiony przedmiot i 
jego parametry. 

• Dokumenty możesz dostarczyć do Oddziału mBanku, lub wysłać mailem na 
dedykowaną skrzynkę mailową: ekomonitoring@mbank.pl. 

• Jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie dostarczysz do banku dokumentów 
potwierdzających wydanie 100% środków z Ekopożyczki na zakup przedmiotów z 
przedstawionych w tabeli celi, zmienimy warunki Twojej Ekopożyczki na 
aktualnie obowiązujące w dniu złożenia wniosku o Ekopożyczkę. 

• W ramach promocji bank udziela Ekopożyczki ze zmienną stopą procentową 
opartą o stałą marżę banku w wysokości opisanej w sekcji „Korzyści promocji” 
oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3 M obowiązującą w banku wynoszącą 
3,59% z dnia 25.02.2022r. 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 
Ekopożyczki, 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 Ekopożyczki objętej Promocją. W przypadku wnioskowania o 
podwyższenie lub obniżenie kwoty Pożyczki dla firm obowiązywać będą warunki 
zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 
 
 

Cel finansowania Dokument podstawowy Dokument 
dodatkowy 

zakup okien, drzwi zewnętrznych 
termoizolacyjnych o współczynniku przenikania 
ciepła niższym niż: 
a)    dla okien U=1,1 W/m2 K, dla okien 
połaciowych to 1,3 W/m2 K 
b)    dla drzwi U=1,3 W/m2 K 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja lub  
inny dokument 
potwierdzający 
spełnienie norm 

zakup kotłów centralnego ogrzewania 
(gazowe, olejowe, elektryczne, opalane 
biomasą , w tym kominki z płaszczem 
wodnym) spełniających wymagania klasy 
5 według normy PN-EN 303–5:2012 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja lub 
inny dokument 
potwierdzający 
spełnienie norm 

zakup systemów dociepleniowych Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup oświetlenia LED, sterowników 
energooszczędnych 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup magazynów energii elektrycznej, w 
tym elektrowni szczytowo- pompowych 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup magazynów energii elektrycznej, w 
tym elektrowni szczytowo- pompowych 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup odnawialnych źródeł energii, w tym: 
kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, przydomowe wiatraki, 
wentylacja z odzyskiem ciepła, elektrownie 
wodne, urządzenia, które korzystają z 
biomasy, instalacje mikrokogeneracyjne 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

instalacje odzysku ciepła, w tym 
rekuperatory, gruntowe wymienniki ciepła 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 



 

 

 

 

zakup i montaż klimatyzatorów, jeśli 
posiadają element rekuperacji 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup stacji do uzdatniania wody z ujęć 
własnych 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup systemów odzysku wody deszczowej Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup oczyszczalni ścieków Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

ekoarmatura (w szczególności: termo 
zawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z 
fotokomórką) 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

elektroniczne systemy zarządzania energią 
w budynkach 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup rowerów, rowerów elektrycznych, 
wspomaganych i hulajnóg 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

zakup samochodów osobowych i 
dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t z napędem elektrycznym 
i hybrydowym oraz motocykli i skuterów z 
napędem elektrycznym. W odniesieniu do 
pojazdów kategorii M1 i N1, do dnia 31 
grudnia 2025 r.: indywidualny poziom 
emisji CO2, wynosi poniżej 50 g CO2 /km 
(pojazdy lekkie niskoemisyjne i 
bezemisyjne). Od dnia 1 stycznia 2026 r.: 
indywidualny poziom emisji CO 2 jest 
równy zero 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja lub 
inny dokument 
potwierdzający 
spełnienie norm 

zakup sprzętu AGD (pralki, suszarki, pralko-
suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp.) 
posiadającego klasę elektrooszczędności co 
najmniej A++ 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

sprzęt komputerowy oparty o systemy 
zasilania z certyfikatem 80 PLUS GOLD, 80 
PLUS Platinum i 80 PLUS TITATNUM 

Imienna faktura zakupu/ 
umowa 

specyfikacja 

Jak możesz złożyć 
wniosek w promocji? 

Złóż wniosek: 
• na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych 

partnerów, 
• w placówce mBanku lub mFinanse, 
• na mLinii (801 300 800 lub +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 
Ekopożyczka 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. 

http://www.mbank.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://www.zbp.pl/


 

 

 

 

Dodatkowe informacje 
 
 

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

• na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800). 
• na naszej stronie internetowej: 

https://www.mbank.pl/pdf/firmy/kredyty/regulamin-promocji-ekopozczyki-
dla-firm.pdf, 

• w naszych placówkach. 
2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami w zakresie składania wniosków o 

udzielenie Ekopożyczki oraz zasad i trybu udzielania przez bank Pożyczki dla firm:  
- Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,  
dostępny również na naszej stronie internetowej 
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyty-dla-firm/. 

3. Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie, każda ma swój odrębny regulamin.  
4. „Promocja Ekopożyczki dla Firm” jest promocją długoterminową i zgodnie z warunkami 

opisanymi w sekcji Korzyści promocji odnosi się do warunków cenowych aktualnie 
obowiązujących. W związku z tym promocja ta łączy się z innymi promocjami. 

 
 

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać Pożyczkę dla firm. 

 
MOJE OŚWIADCZENIA 
 
1) Przystępuję do promocji ze świadomością, że mBank może organizować w przyszłości podobne promocje pod 

taką samą nazwą lecz o innych parametrach. 

2) Otrzymałem regulamin Promocja „Ekopożyczka dla Firm”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia. 

 
 
…………………………………………………… 
data, miejsce i podpis uczestnika promocji 

 


