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8 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Zmiany wprowadzamy przede wszystkim dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej 8 kwietnia 

2020 r. oraz 28 maja 2020 r. podjęła decyzje o kolejnych obniżkach referencyjnych stóp 

procentowych. Komunikaty z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie znajdziesz 

pod linkami:  

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_04_08.pdf 

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_05_28.pdf 

Wykaz zmian 

Rachunki oszczędnościowe  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział III Rachunki 
oszczędnościowe  

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 

kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu 

referencyjnych stóp procentowych od 04 sierpnia 2020 r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne: 

 

 eKonta oszczędnościowego 

wysokość środków na czym polega zmiana? 

do 99 999,99 PLN zmiana z 0,20% na 0,01% 

nadwyżka ponad 99 999,99 

PLN 
zmiana z 0,50% na 0,01% 

 

 rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie 

rodzaj rachunku na czym polega zmiana? 

premium zmiana z 0,50% na 0,20% 

standard zmiana z 0,10% na 0,01% 
 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(rozdział 24, ust. 8, lit. a). Pozwalają one na zmianę oprocentowania rachunków, gdy 

na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat.  

 

Rachunek IKE   

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział III Rachunki 
oszczędnościowe  

W związku ze zmianą stopy WIBOR dla jednomiesięcznych 

lokat na rynku międzybankowym w reakcji na decyzję Rady 

Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. od 08 lipca 2020 r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne rachunku IKE (zmienna 

stopa procentowa) z 1,25% na 0,40%. 

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_04_08.pdf
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_05_28.pdf
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu otwierania i prowadzenia 

rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 15 ust. 2 lit. c oraz rozdział 

18). Pozwalają one na zmianę oprocentowania rachunku gdy zmienia się stopa WIBOR 

1M (jednomiesięczny) 
 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat.  

 

Lokaty  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział IV- lokaty 
oprocentowane 
według stałej stopy 
procentowej   

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 

kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu 

referencyjnych stóp procentowych od 08 lipca 2020 r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne: 

 

 lokat w PLN  

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

od 1 do 30 dni Zmiana z 0,10% na 0,01% 

3 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

6 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

12 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

24 miesięczna Zmiana z 0,20% na 0,01% 

 

 lokat na nowe środki w PLN  

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna Zmiana z 0,50% na 0,01% 

6 miesięczna Zmiana z 0,50% na 0,01% 

9 miesięczna  Zmiana z 0,50% na 0,01% 

 

 lokata dla nowych klientów  

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna >=500,00 PLN Zmiana z 3,00% na 1,00% 
 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu lokat w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 10 ust. 3) oraz  „Regulaminu rachunków dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(rozdział 24, ust. 8, lit. a). Pozwalają one na zmianę oprocentowania lokat, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej.  

Produkty wycofane ze 
sprzedaży punkt 3 - 
lokaty oprocentowane 
według stałej stopy 
procentowej   

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 

kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu 

referencyjnych stóp procentowych od 22 lipca 2020r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne: 

 

 lokat w PLN  

czas trwania lokaty na czym polega zmiana? 
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1 dniowa Zmiana z 0,10% na 0,01% 

1 dniowa promocyjna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

7 dniowa Zmiana z 0,10% na 0,01% 

1 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

2 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

4 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

9 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

 

 lokat plus  

czas trwania lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

6 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

9 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

12 miesięczna Zmiana z 0,10% na 0,01% 

 

 lokaty progres 3 miesięcznej 

okres trwania lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesiąc Zmiana z 0,05% na 0,01% 

2 miesiąc Zmiana z 0,10% na 0,02% 

3 miesiąc Zmiana z 0,45% na 0,12% 

oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy- zmiana 

z 0,20% na 0,05% 

 

 lokaty progres 6 miesięcznej 

okres trwania lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesiąc Zmiana z 0,05% na 0,01% 

2 miesiąc Zmiana z 0,10% na 0,02% 

3 miesiąc Zmiana z 0,15% na 0,03% 

4 miesiąc Zmiana z 0,20% na 0,04% 

5 miesiąc Zmiana z 0,25% na 0,05% 

6 miesiąc Zmiana z 0,45% na 0,15% 

oprocentowanie w skali roku dla 6 miesięcy- zmiana z 0,20% 

na 0,05% 

 

 lokaty progres 12 miesięcznej 

okres trwania lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesiąc Zmiana z 0,10% na 0,01% 

2 miesiąc Zmiana z 0,15% na 0,02% 

3 miesiąc Zmiana z 0,20% na 0,03% 

4 miesiąc Zmiana z 0,25% na 0,04% 

5 miesiąc Zmiana z 0,30% na 0,05% 

6 miesiąc Zmiana z 0,35% na 0,06% 

7 miesiąc Zmiana z 0,40% na 0,07% 

8 miesiąc Zmiana z 0,45% na 0,08% 

9 miesiąc Zmiana z 0,50% na 0,09% 

10 miesiąc Zmiana z 0,55% na 0,10% 

11 miesiąc Zmiana z 0,60% na 0,11% 

12 miesiąc Zmiana z 0,95% na 0,30% 

oprocentowanie w skali roku dla 12 miesięcy- zmiana z 

0,40% na 0,08%  
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Produkty wycofane ze 
sprzedaży punkt 3 - 
lokaty oprocentowane 
według zmiennej 

stopy procentowej    

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 

kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu 

referencyjnych stóp procentowych zmieniamy oprocentowanie 

nominalne: 

 od 22 lipca 2020r. dla lokat w PLN  

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

12 miesięczna  Zmiana z 0,10% na 0,01% 

 

 0d 04 sierpnia 2020 r. dla eMax lokata 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

od 1 000 PLN do 99 999,99 

PLN 
Zmiana z 0,50% na 0,02% 

od 100 000 PLN do 249 

999,99 PLN 
Zmiana z 0,50% na 0,02% 

od 250 000 PLN do 499 

999,99 PLN 
Zmiana z 0,50% na 0,02% 

powyżej 499 999,99 PLN Zmiana z 0,50% na 0,02% 
 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu lokat w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 10 ust. 3) oraz  „Regulaminu rachunków dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(rozdział 24, ust. 8, lit. a). Pozwalają one na zmianę oprocentowania lokat, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

zerwać lokatę.  

Kredyt odnawialny  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział VI Kredyty - 
Kredyt odnawialny w 
rachunku 
eKonto/eKonto m/ 
eKonto 
(standard/plus)/eKonto 
mobilne/eKonto dla 

młodych/eKonto z 

darmowymi 
bankomatami/mKonto 
Multi/mKonto 
Aquarius/mKonto 
Intensive/eKonto 
możliwości/eKonto 
osobiste 

W związku ze zmianą stopy WIBOR dla jednomiesięcznych 

lokat na rynku międzybankowym w reakcji na decyzję Rady 

Polityki Pieniężnej z dnia 08 kwietnia 2020 r. od 21 lipca 

2020 r. obniżyliśmy wysokość oprocentowania należności 

przeterminowanych (dla umów zawartych do 20.05.2015 r.) 

z 7,20% na 6,79% 

 

Produkty wycofane ze 
sprzedaży punkt 5-  
Kredyty - MultiKredyt 
Oszczędnościowy6 

6 Oferta obowiązuje dla 
umów zawartych do 

11.05.2011 r. 

W związku ze zmianą stopy WIBOR dla jednomiesięcznych 

lokat na rynku międzybankowym po reakcji na decyzję Rady 

Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. od 21 lipca 2020 

r. obniżyliśmy wysokość oprocentowania należności 

przeterminowanych (dla umów zawartych do 20.05.2015 r.) 

z 7,20% na 6,79% 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów umowy oraz „Regulaminu kredytu 

odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 10 ust. 4 oraz rozdział 15). Pozwalają one na 

zmiany wysokości stóp procentowych kredytu wynikające ze zmiany wysokości 

bazowych stóp procentowych.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę.  

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 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Tabele stóp procentowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

c16a6e5a92ca415340ca21c94d88bd1786588

291747ca901768b61304d5bb48c 
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