
 

 

Szczegółowy wykaz zmian w Tabelach 

stóp procentowych dla osób fizycznych 

18 marca 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Tabela stóp procentowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Okoliczność faktyczna: 

Zmiany wprowadzamy, aby się dostosować do decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 

marca 2020 r. Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie znajdziesz 

pod linkiem: 

 https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_03_17.pdfml 

Zobacz co i gdzie zmieniamy (opis zmian): 

Wprowadzamy nowe wysokości stóp procentowych dla: 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe: 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto Junior, eKonto możliwości, eKonto osobiste, eKonto PRP, mKonto Intensive, eKonto 
walutowe: 

CHF, EUR, USD, GBP, CZK, NOK, SEK, DKK, JPY, HUF, HRK 

Oprocentowanie należności przeterminowanych Zmiana z 10,00% na 9,00% 

 
III. Rachunki oszczędnościowe: 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto oszczędnościowe, Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie 

Oprocentowanie należności przeterminowanych Zmiana z 10,00% na 9,00% 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 
 
1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe: 
 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto izzy, eKonto standard, eKonto, eKonto mobilne, eKonto z darmowymi bankomatami, 
eKonto dla młodych, mKonto Multi (Comfort/Active), mKonto Aquarius, mKonto Aquarius (Classic) 

eKonto plus, eKonto m 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  Zmiana z 10,00% na 9,00% 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych 

rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 

29 pkt 2 lit. l). Pozwalają one na zmianę oprocentowania rachunków, ze względu na 

zmianę:  

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html


 stopy referencyjnej, stopy depozytowej, stopy lombardowej lub stopy rezerwy 

obowiązkowej,  

 stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego bądź organu 

kształtującego politykę pieniężną w zakresie stóp procentowych dla waluty, w której jest 

prowadzony rachunek. 

V. Karty kredytowe: 
 

(dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia 03.02.2013 r.) 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Mastercard® Standard, World Mastercard, Mastercard Miles & More, Mastercard Miles & More 

Premium, Visa Premium2
, Visa Classic payWave3

, Mastercard World Elite 

Kredyt w rachunku karty Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Spłaty na raty1 Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Należności przeterminowane Zmiana z 10,00% na 9,00% 

1 Dotyczy usługi Spłaty na raty uruchomionej do 03.02.2013 r. 
2 Dotyczy kart Visa Aquarius mBanku d. MultiBanku  
3 Dotyczy kart mBanku oraz kart Visa Credit mBanku d. MultiBanku  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 
 

4. Karty kredytowe: 
 (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia 03.02.2013 r.) 

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Visa Classic WP.PL1, Visa Electron1, Visa Compensa1, Visa Orange1, Visa Rossmann1, Mastercard® 
Standard (z opłatą miesięczną)2, Visa Classic Radość Życia3, Visa Classic4,5, Visa Gold Credit4, Visa 

Platinum4, Visa Electron Euro<264, Visa Credit7, Mastercard Gold 2,8 

Kredyt w rachunku karty Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Spłaty na raty6 Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Należności przeterminowane Zmiana z 10,00% na 9,00% 
1 Karta nie jest dostępna w ofercie od 06.12.2011 r. 
2 Karta nie jest dostępna w ofercie od 03.04.2012 r. 
3 Karta nie jest dostępna w ofercie od 02.04.2013 r. 
4 Karta nie jest dostępna w ofercie od 04.06.2013 r. 
5 Dotyczy kart wydanych w technologii stykowej 
6 Dotyczy usługi Spłaty na raty uruchomionej do 03.02.2013 r. 
7 Dotyczy kart mBanku d. MultiBanku: Visa Murator (od 30.09.2011 r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa Wola Park (od 06.12.2011 r. karta 

nie jest dostępna w ofercie), Visa NAU (od 01.10.2006 r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa Mult iZet (od 06.12.2011 r. karta nie jest 
dostępna w ofercie), Visa n (od 30.01.2012 r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa npayWave (od 30.01.2012 r. karta nie jest dostępna w 
ofercie) 
8 Dotyczy kart mBanku oraz kart Mastercard Gold i kart Mastercard Aquarius mBanku d. MultiBanku (od 03.04.2012 r. karta nie jest dostępna w 
ofercie)   
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 3 pkt 

2 lit. a). Pozwalają one na zmianę Tabeli:  

 w wyniku zmiany wysokości stóp procentowych NBP lub  

 zmiany wysokości innych bazowych stóp procentowych, które określiliśmy w umowie.  

VI. Kredyty: 
 

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 9,63% na 9,00% 

Należności przeterminowane (dla umów zawartych lub 
aneksowanych na podstawie wniosków złożonych do 09.05.2016 r.) 

Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Należności przeterminowane (dla umów zawartych lub 

aneksowanych na podstawie wniosków złożonych od 10.05.2016 r.) 
Zmiana z 14,00% na 13,00% 

mPożyczka 

Należności przeterminowane Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Kredyty maklerskie3 

Kredyt maklerski odnawialny (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie 

wniosków złożonych do 20.05.2016 r.) 

Zmiana z 10,00% na 6,00% 

Kredyt maklerski odnawialny (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie 

wniosków złożonych od 23.05.2016 r.) 

Zmiana z 14,00% na 13,00% 

Kredyt maklerski obrotowy (należności przeterminowane) 

(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie 
wniosków złożonych do 20.05.2016 r.) 

Zmiana z 10,00% na 6,00% 

Kredyt maklerski obrotowy (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie 

wniosków złożonych od 23.05.2016 r.) 

Zmiana z 14,00% na 13,00% 

Kredyt BRE Emisja (należności przeterminowane) Zmiana z  10,00% na 6,00% 

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 
 
5. Kredyty: 
 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

MultiKredyt Oszczędnościowy6 

Należności przeterminowane  Zmiana z 9,63% na 9,00% 

Należności przeterminowane (dla umów aneksowanych na 

podstawie wniosków złożonych od 21.05.2015 r.) 
Zmiana z 10,00% na 9,00% 

Należności przeterminowane (dla umów aneksowanych na 

podstawie wniosków złożonych od 10.05.2016 r.) 
Zmiana z 14,00% na 13,00% 

WWJ7 

Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu Zmiana z 10,00% na 7,30% 

Należności przeterminowane Zmiana z 10,00% na 7,30% 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie:  

 „Regulaminu  kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 15), 

 „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich” (Rozdział 

XII § 29) 

 „Regulaminu WWJ dla posiadaczy MultiKonta” (Rozdział VI § 14) oraz 

 „Regulaminu  obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(Rozdział 15) 



Pozwalają one na zmianę oprocentowania należności przeterminowanych kredytu z 

powodu obniżenia wysokości bazowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego 

decyzją Rady Polityki Pieniężnej.  

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) 

Tabela stóp procentowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

488c0dc209f60e68b77bc5d94cf5beddf8659c

775f51c77e32f146bbaef1eea0 
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