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Wykaz zmian do Tabeli oprocentowania dla osób fizycznych 
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
 
Zmiany dotyczą: 
 
Rachunków oszczędnościowych - Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie   
-  wprowadzenia zapisów dla rachunków założonych w okresie od 29.10.2017  do 30.11.2017: 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie - dotyczy rachunków założonych od 29.10.2017 do 
30.11.2017. Oprocentowanie obowiązuje do 31.01.2018. Od 01.02.2018 obowiązuje oprocentowanie jak dla 
rachunków założonych poza okresem od 29.10.2017 do 30.11.2017. 

premium1  2,00% 

standard 0,50% 

1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100,00 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. 

-  zmiany zapisów: 
- obecne zapisy: 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

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 100,00 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. 

- wprowadzone zapisy: 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie2 - dotyczy rachunków założonych poza okresem od 29.10.2017 
do 30.11.2017 

premium1  1,00% 

standard 0,50% 

1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100,00 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. 

 
Powyższe zmiany obowiązują od 17.10.2017 r.   


