Tabele stóp procentowych
dla firm w ramach
bankowości detalicznej
mBanku S.A.
Oprocentowanie w stosunku rocznym
Obowiązuje od 21.02.2014 r.
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I. Rachunki bieżące:
- Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich
Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)

mBiznes konto Start1

0,00%

mBiznes konto Standard

0,00%

mBiznes konto Komfort

0,00%

mBiznes konto Premium

0,00%

mBiznes Profesjonalista

0,00%

Dopuszczalne saldo debetowe

15,50%

Niedopuszczalne saldo debetowe

16,00%

Nazwa produktu
mBiznes konto z opcją mTransfer
Niedopuszczalne saldo debetowe
1

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)
0,00%
16,00%

mBiznes konto Start dostępne jest wyłącznie dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku

- Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych
Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)

mBiznes max walutowy
USD

0,00%

EUR

0,00%

CHF

0,00%

GBP

0,00%

Niedopuszczalne saldo debetowe

16,00%

II. Rachunki pomocnicze:
- Rachunek pomocniczy operacyjny prowadzony w złotych polskich
Oprocentowanie nominalne
Nazwa produktu
(zmienna stopa procentowa)

mBiznes max
Niedopuszczalne saldo debetowe

0,50%
16,00%

- Rachunek pomocniczy prowadzony w złotych polskich
Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)

mBiznes plus
do 49 999 PLN

1,05%

od 50 000 PLN do 99 999 PLN

1,35%

od 100 000 PLN

1,55%

Niedopuszczalne saldo debetowe

16,00%
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- Rachunek pomocniczy prowadzony w złotych polskich z debetową karta płatniczą
Oprocentowanie nominalne
Nazwa produktu
(zmienna stopa procentowa)
mBiznes konto pomocnicze

0,00%

Niedopuszczalne saldo debetowe

16,00%

III. Karty kredytowe
(dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia 03.06.2013 r.)

Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)

MasterCard ® Credit Business
Kredyt w rachunku karty

16,00%

Należności przeterminowane

16,00%

Visa Business Credit
Kredyt w rachunku karty

16,00%

Należności przeterminowane

16,00%

IV. Kredyty
Nazwa produktu

Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)

Kredyt w rachunku bieżącym1
Należności przeterminowane

Nazwa produktu

16,00%
(zmienna stopa procentowa)
marża banku

Kredyt zabezpieczony dla firm
Należności przeterminowane2 kredytów w PLN oraz kredytów
waloryzowanych kursem CHF, EUR i USD

5,05%

Kredyt samochodowy dla firm3
Należność przeterminowane2

0,00%

Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
Należność przeterminowane2

5,05%

Pożyczka dla firm
Należność przeterminowane2

1,40%

1

Kredyt w rachunku bieżącym nie jest dostępny dla rachunków mBiznes konto Start i mBiznes konto z opcją mTransfer
2
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
Produkt będzie dostępny w sprzedaży po wcześniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku
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Produkty wycofane ze sprzedaży
l

1. Rachunki bieżące
- Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich
Oprocentowanie nominalne

Nazwa produktu
mBiznes konto

(zmienna stopa procentowa)

1

0,00%

Dopuszczalne saldo debetowe

15,50%

Niedopuszczalne saldo debetowe

16,00%

1

Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 07.01.2014 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII 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 01.01.2014 r. wynosi 168.696.052 złote.
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