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Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych 

14 stycznia 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 wprowadzamy rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe: eKonto możliwości oraz eKonto osobiste, 

 wprowadzamy nowy cel oszczędnościowy „Wspieraj cały rok”, 

 wycofujemy ze sprzedaży eKonto plus z dniem 01.04.2019 r. oraz eKonto m z dniem 18.02.2019 r. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe 
karty płatnicze. 

- w pkt 1., 2. podpunkt a). 

W części IV. Kredyt 
Odnawialny. 

Wprowadzamy do oferty rachunki: eKonto możliwości oraz eKonto osobiste. 
O dacie wprowadzenia rachunków do oferty, poinformujemy na naszej 
stronie internetowej. 

 

 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe 
karty płatnicze. 

- w pkt 1., 2. podpunkt a). 

W części Produkty 
wycofane ze sprzedaży 

- w pkt 1., 4. podpunkt b). 

Wycofujemy ze sprzedaży rachunki: 

 eKonto plus z dniem 01.04.2019 r. 

 eKonto m z dniem 18.02.2019 r. 

Brak zmian cenowych. Zapisy dla tego rachunku przenosimy do części 
Produktów wycofanych ze sprzedaży. 

W części II. Rachunki 
oszczędnościowe,  

- w pkt 2., 

Wprowadzamy nowy cel oszczędnościowy „Wspieraj cały rok”.  

W części IX. Kredyt 
maklerski. 

Wprowadzamy do oferty Kredyty maklerskie. 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe i debetowe 
karty płatnicze. 

- w pkt 2. podpunkt a), b) i 
c). 

- w pkt 3. podpunkt a) 

W części III. Karty 
kredytowe. 

- w pkt 1. i 2. 

W części IV. Kredyt 
Odnawialny. 

W części V. Kredyt 
Gotówkowy. 

W części VI. mPożyczka. 

W części VII. Kredyt 
samochodowy i kredyt 
samochodowy online. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, wycofujemy ze sprzedaży 
ubezpieczenia, które przenosimy do części Produkty wycofane ze sprzedaży, 
tworząc nowy dział Ubezpieczenia z podziałem na produkty. Jest to zmiana 
porządkowa, bez zmian cenowych.  
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W części VIII. Kredyt 
hipoteczny/pożyczka 
hipoteczna. 

W części Produkty 
wycofane ze sprzedaży 

- w pkt 4. podpunkt a), b), 
c),d) e),f), 5. podpunkt a), b), 
7, 8, 9, 10, 12 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 14-03-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 15-03-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 68 ust. 2 pkt 11 i 12) Pozwalają one 

na modyfikację treści, gdy: 

 wprowadzamy do oferty Banku nowe produkty i usługi oraz przenosimy istniejące produkty do oferty 

wycofanej ze sprzedaży 

 w przypadku konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności 

wprowadzenia zmian porządkowych, nie wpływających na wysokość opłat i prowizji 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych 

14 stycznia 2019 r. zmieniamy Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 wprowadzamy rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe: eKonto możliwości oraz eKonto osobiste, 

 wprowadzamy nowy cel oszczędnościowy „Wspieraj cały rok”, 

 wprowadzamy rachunki w walutach:  CZK, NOK, SEK, DKK, JPY, HUF i HRK. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe. 

W części IV. Kredyty, 
Kredyt odnawialny 

Wprowadzamy do oferty rachunki: eKonto możliwości oraz eKonto osobiste. 
Oprocentowanie nominalne rachunków wynosi 0%. O dacie wprowadzenia 
rachunków do oferty, poinformujemy na naszej stronie internetowej. 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo - 
rozliczeniowe, eKonto 
walutowe. 

Wprowadzamy do oferty rachunki w walutach: CZK, NOK, SEK, DKK, JPY, HUF 
i HRK. Oprocentowanie nominalne rachunków wynosi 0%. 

O dacie wprowadzenia rachunków do oferty, poinformujemy na naszej 
stronie internetowej. 

W części I. Rachunki 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowe. 

Wycofujemy ze sprzedaży rachunki: 

 eKonto plus z dniem 01.04.2019 r. 
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 eKonto m z dniem 18.02.2019 r. 

Brak zmian oprocentowania. Zapisy dla tego rachunku przenosimy do części 
Produktów wycofanych ze sprzedaży. 

W części III. Rachunki 
oszczędnościowe, 
Rachunek umożliwiający 
regularne rozliczanie. 

Wprowadzamy nowy cel oszczędnościowy „Wspieraj cały rok”. 
Oprocentowanie nominalne rachunku wynosi 0%. 

 

W części IV. Kredyty. Wprowadzamy do oferty Kredyty maklerskie. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 14-03-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 15-03-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 67 ust. 7 pkt 4) Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 wprowadzamy do oferty Banku nowe produkty i usługi oraz przenosimy istniejące produkty do oferty 

wycofanej ze sprzedaży 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój 
jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji 
autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie 
internetowej mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

2efa9ef072fe334a79c88578a980f3b167ded10b9ef2b4
d3d59a5af6ae55c213 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c41095f74586f9ec17d7000abb206aa64b546412de3bf
067fc0224e2d6e4cdf1 
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