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Szczegółowy wykaz zmian                    

w Tabelach stóp procentowych dla 

firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

 
 

Oprocentowanie 
8 września 2022 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Od 8 września 2022 r. 

zmieniamy oprocentowanie 

dopuszczalnego salda 

debetowego oraz należności 

przeterminowanych w części:  

I. Rachunki bieżące 

- Rachunek bieżący 

prowadzony w złotych polskich 

- Rachunek bieżący 

prowadzony w walutach obcych 

II. Rachunki pomocnicze: 

- Rachunek pomocniczy 

prowadzony w złotych polskich 

 

oraz w części: 

Produkty wycofane ze 

sprzedaży 

1. Rachunki bieżące 

- Rachunek bieżący 

prowadzony w złotych polskich 

2. Rachunki pomocnicze 

- Rachunek Funduszy 

Specjalnych 

- Rachunek pomocniczy 

operacyjny prowadzony w 

złotych polskich 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes konto Proste, mBiznes konto Start, mBiznes konto Standard, 

mBiznes konto Komfort, mBiznes konto Premium, Ja – Profesjonalista 

Intensive 

Dopuszczalne saldo debetowe  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Nazwa produktu 

Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes konto z opcją mTransfer 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes konto walutowe: USD, EUR, CHF, GBP, CZK, NOK, SEK, DKK, JPY, 

HUF, HRK 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes plus, mBiznes konto pomocnicze 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 
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Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes konto, mKonto Business Class, mKonto First Class, mKonto 

Business Medicus, mKonto e-Business Class, mStarter Business, mPakiet, 

Ja – Profesjonalista, Ja – Profesjonalista Start 

Dopuszczalne saldo debetowe  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek Funduszy Specjalnych 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

mBiznes max 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 20,00% na 20,50% 

 

Od 8 września 2022 r. 
zmieniamy oprocentowanie: 

• kredytu w rachunku karty 
• spłaty na raty 
• należności 

przeterminowanych  

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

Mastercard® Credit Business 

Kredyt w rachunku karty Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Należności przeterminowane Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Visa Business Credit 

Kredyt w rachunku karty Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Spłata na raty1 Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Należności przeterminowane Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Mastercard® Professional 

Kredyt w rachunku karty Zmiana z 18,75% na 19,25% 

Spłata na raty1 Zmiana z 18,75% na 19,25% 

Należności przeterminowane Zmiana z 18,75% na 19,25% 

1 Dotyczy usługi Spłata na raty uruchomionej do 03.06.2013 r. 
 

Od 8 września 2022 r. 

zmieniamy oprocentowanie 

należności przeterminowanych 

w części:  

V. Kredyty 

 

 

Nazwa produktu 

Oprocentowanie 

nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Kredyt w rachunku bieżącym1 

Należności przeterminowane Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Linia kredytowa zabezpieczona 

Należności przeterminowane Zmiana z 20,00% na 20,50% 



 

3 

 

 

 

 
 
 

1 Kredyt w rachunku bieżącym nie jest dostępny dla rachunków mBiznes konto 

Start i mBiznes konto z opcją mTransfer 

Faktoring 

Należności przeterminowane Zmiana z 24,00% na 24,50% 

 
 


