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Szczegółowy wykaz zmian                   

w Tabelach stóp procentowych  

dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 
 
 
 

10 listopada 2022 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Zmieniamy 

oprocentowanie: 

• należności 

przeterminowanych 

w części: 

VI. Kredyty 

oraz w części: 

Produkty wycofane ze 

sprzedaży  

5. Kredyty 

Od 23.11.2022 r. zmieniamy oprocentowanie należności przeterminowanych dla umów 

kredytu odnawialnego, które zawarliśmy do 20.05.2015 r. oraz MultiKredytu 

Oszczędnościowego. Robimy to, ponieważ 28.10.2022 r. stopa WIBOR 1M wzrosła o 0,15 pp. 

Nazwa produktu 

Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

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 

Należności przeterminowane (dla umów zawartych 

do 20.05.2015 r.)  
Zmiana z 13,53% na 13,68% 

MultiKredyt Oszczędnościowy 

Należności przeterminowane  Zmiana z 13,53% na 13,68% 

5 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r. 
 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 14, pkt 1), lit a) oraz pkt 2), lit a), 

Pozwalają one na zmianę tabeli oprocentowania w zakresie wysokości stawek oprocentowania. Zasady na jakich 

wprowadzamy te zmiany oraz określenie rodzaju tych stawek, znajdziesz w umowie lub regulaminie.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 14, pkt 1) lit. e) oraz pkt 2), lit. f), 
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Pozwalają one na zmianę nazw, opisów lub tytułów stawek oprocentowania, produktów lub usług, które wymieniamy w 

tabeli lub wyglądu samej tabeli. Zmiana ta nie wpływa na wysokość stawek oprocentowania oraz warunki, na jakich je 

pobieramy. 

 

Identyfikator zmienionego dokumentu (SHA 256) 

Dokument  Identyfikator dokumentu (SHA-256)  

Tabele stóp procentowych dla osób 
fizycznych 

6662b04f9270a8a7a687988bc553e83a8a80bf6275429beabec094e39006ef2c 

 

 
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. 
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