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XII. Karty kredytowe .................................................................................................... 10 
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I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN) 

Rodzaj rachunku 
 
 
 

Rachunek 
Oszczędnościowo – 

Rozliczeniowy 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Rachunek 
Oszczędnościowy 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 
dopuszczalnego 

salda debetowego1 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 
salda debetowego 
(zmienna stopa 

procentowa) 

MultiKonto młodzieżowe 0,00% 
0,40% 

brak 
funkcjonalności 

16,00% 
 

MultiKonto jestem  0,00% 0,40% 

16,00% 
 

MultiKonto ja   0,00% 0,40% 

MultiKonto my  0,00% 0,40% 

MultiKonto Aquarius 3 0,00% 0,40% 

P
l
a
n
y
 
f
i
n
a
n
s
o
w
e 

MultiPlan i 
MultiPlan 

Waloryzowany 

(MultiKonta jestem, ja, 
my, Aquarius oferowane 
w ramach MultiPlanu i 

MultiPlanu 
Waloryzowanego ) 

(MultiKonto jestem) 
0,00% 

0,40% 

16,00% 16,00% 

(MultiKonto ja) 
0,00% 

(MultiKonto my) 
0,00% 

(MultiKonto Aquarius) 
0,00% 

0,40% 

WWJ 2 0,00% 

1dotyczy umów zawartych do 19.02.2006 r. (od 20.02.2006 r. – brak funkcjonalności) 
2 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 
3 Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów w kanale MultiLinia i Placówce MultiBanku 

(obowiązuje do 24.01.2014 r.) 
3 Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów w kanale mLinia i Placówce mBanku (obowiązuje od 
25.01.2014 r.) 

 
II. Rachunek Oszczędnościowy – MultiMax (PLN) 

 
Rodzaj rachunku 

 
Rachunek Oszczędnościowy 
(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie salda debetowego 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiMax 

 
od 0,00 zł do 49 999,99 zł 

1,20% 
od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł 

1,60% 
od 100 000,00 zł  do 199 999,99 zł 

1,80% 
>=200 000,00 zł 

2,20% 

16,00% 

 
III. Rachunek Oszczędnościowy – MultiMax Aquarius (PLN) 

 
Rodzaj rachunku 

 
Rachunek Oszczędnościowy 
(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie salda debetowego 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiMax Aquarius 

 
od 0,00 zł do 49 999,99 zł 

1,30% 
od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł 

1,60% 
od 100 000,00 zł do 199 999,99 zł 

1,90% 
>=200 000,00 zł 

2,20% 

16,00% 

 
IV. Rachunek Oszczędnościowy – MultiSaver (PLN) 

 
Rodzaj rachunku 

 
Rachunek Oszczędnościowy 
(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie salda debetowego 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiSaver 
 

1,80%1 
16,00% 

2,80%2 
1Oprocentowanie standardowe naliczane jest gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z 

miesiąca wcześniejszego jest mniejsza niż 100 PLN lub gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca 
kalendarzowego).  
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2Oprocentowanie premium naliczane jest w pierwszym miesiącu od otwarcia rachunku MultiSaver oraz gdy różnica pomiędzy średnim 
saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa niż 100 PLN oraz gdy całkowite 

saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego).  

 

 

 
V. Rachunek Oszczędnościowy – MultiIKE (PLN) 

 
Rodzaj rachunku 

 
Rachunek Oszczędnościowy 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiIKE 2,60%1 

1 nie mniej niż 80% stawki WIBOR 1M - stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.  

 
VI. Rachunek Transakcyjny (PLN) 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Transakcyjny 
(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek transakcyjny 
do Usługi Maklerskiej 

0,00% 

 
VII. Lokaty złotowe  
a) Lokaty terminowe 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 
dla posiadaczy rachunków 

MultiKonto: 
 jestem, ja, my, rachunków 

depozytowych 

Oprocentowanie nominalne 
dla posiadaczy rachunku 

MultiKonto Aquarius 

Stopa procentowa za 
przedterminową 
wypłatę środków 

pieniężnych 

7 dniowa (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,50% 1,50% 

 
0,10% 

 
 

1 miesiąc (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,50% 1,50% 

2 miesiące (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,80% 1,80% 

3 miesiące (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

2,00% 2,00% 

4 miesiące 1 (stała stopa proc.)  
>=1000,00 zł   

2,00% 2,00% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

2,00% 2,00% 

9 miesięcy1 (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

2,00% 2,00% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

2,00% 2,00% 

12 miesięcy (zmienna stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

2,00% 2,00% 

1  Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów lokat terminowych,  w tym lokat na nowe  środki. 

 

b) Lokaty terminowe (na nowe środki1)2 

 
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

dla posiadaczy rachunków 
MultiKonto: 

 jestem, ja, my, rachunków 
depozytowych 

Oprocentowanie nominalne 
dla posiadaczy rachunku 

MultiKonto Aquarius 

Stopa procentowa za 
przedterminową 
wypłatę środków 

pieniężnych 

4 miesięczna  (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 3,00% 3,00% 

 
 
 

0,10% 
 
 

 

6 miesięczna  (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

3,00% 3,00% 

9 miesięczna  (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 3,00% 3,00% 

1Oferta dostępna tylko na nowe środki. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza  mBank S.A. stanowiące nadwyżkę ponad 

sumę aktywów zgromadzonych w mBanku (d.MultiBanku) na dzień 19.12.2013  roku. Jako sumę aktywów zgromadzonych w mBanku 
(d.MultiBanku) rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz 

depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w mBanku (d.MultiBanku), w ramach których Klient 

zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. 
2Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu 

okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny odpowiedni okres 4 miesięczny, 6 miesięczny 

lub 9 miesięczny na warunkach standardowej lokaty terminowej 4 miesięcznej, 6 miesięcznej, lub 9-miesiecznej prezentowanej w aktualnie 

obowiązujących Tabelach stóp procentowych. 
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c) Lokata rentierska 

Rodzaj Lokaty 
 

Oprocentowanie nominalne  
(stała stopa procentowa) 

Stopa procentowa za 
przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych 

Lokata rentierska - 24 miesięczna  
(Odsetki naliczane co trzy miesiące) 

 

0,10% 
 

>=1 000,00 zł  2,60% 

Lokata rentierska - 36 miesięczna  
(Odsetki naliczane co trzy miesiące) 

 

>=1 000,00 zł 2,60% 

Lokata rentierska - 60 miesięczna  
(Odsetki naliczane co trzy miesiące) 

 

>=1 000,00 zł 2,60% 

 
d) Lokata Jednodniowa1 

Rodzaj Lokaty 

Oprocentowanie nominalne dla 
posiadaczy rachunku 

oszczędnościowego MultiMax 
 

Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy 
rachunku oszczędnościowego MultiMax 

Aquarius 

1 dniowa (stała stopa proc.) 
>=1000,00  zł  

1,70% 1,70% 

1 Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 

 

 
e) Lokata Dzienny Zysk1  

Rodzaj Lokaty 

Oprocentowanie nominalne dla 
posiadaczy rachunków 

MultiKonto: 
 jestem, ja, my, rachunków 

depozytowych 

Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy 
rachunku 

MultiKonto Aquarius 

3 miesiące (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,80% 1,80% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,80% 1,80% 

9 miesięcy (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł 

1,80% 1,80% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 
>=1000,00 zł   

1,80% 1,80% 

1 - Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 

 
e) MultiLokata 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 
okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 
pieniężnych 

3 miesięczna (stała stopa proc.)1 
>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 

0,75% 
1,00% 
4,25% 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 
założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 
1 - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 2,00% 

 
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 
Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

6 miesięczna (stała stopa proc.) 2 
>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 
4 miesiąc 
5 miesiąc 
6 miesiąc 

0,90% 
1,00% 
1,00% 
1,10% 
4,00% 
4,00% 

 
100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 
lokaty 

2 -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy  wynosi 2,00% 

 
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 
 Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

12 miesięczna (stała stopa proc.) 3 
>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 
4 miesiąc 
5 miesiąc 
6 miesiąc 
7 miesiąc 
8 miesiąc 
9 miesiąc 
10 miesiąc 

0,80% 
0,90% 
1,10% 
1,20% 
1,80% 
2,00% 
2,20% 
3,00% 
3,00% 
3,00% 

 
100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 
lokaty 
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11 miesiąc 
12 miesiąc 

4,00% 
7,00% 

3 - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi  2,50% 
 

 
f) Lokaty inwestycyjne1 

Rodzaj Lokaty 
Oprocentowanie 

nominalne 
(gwarantowane) 

Oprocentowanie nominalne 
przy przedterminowej 

wypłacie środków 

Oprocentowanie 
dodatkowe 

Oprocentowanie 
dodatkowe przy 
przedterminowej 
wypłacie środków 

Lokata inwestycyjna 

Zgodnie z zasadami 
danej lokaty 
inwestycyjnej 

0,00% 

Zgodnie z 
zasadami danej 

lokaty 
inwestycyjnej 

Zgodnie z 
zasadami danej 

lokaty 
inwestycyjnej 

1 szczegółowe informacje na temat danej lokaty inwestycyjnej zawierają Zasady lokaty inwestycyjnej opracowywane 
przed rozpoczęciem subskrypcji na dana lokatę inwestycyjną 

 
g) Lokaty dla pracowników przedsiębiorstw objętych ofertą specjalną oraz Klientów posiadających (od co 
najmniej 6 m-cy) aktywny rachunek MultiKonto: Aquarius, ja, my lub jestem 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 
Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

4 miesiące (stała stopa proc.)  

0,10% 
>= 3 000,00 zł 2,05% 

7 miesięcy (stała stopa proc.)  

>= 3 000,00 zł 2,05% 

 

 

 
VIII. Rachunki walutowe 

Rodzaj rachunku  
 

Oprocentowanie nominalne  
(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie salda debetowego 
(zmienna stopa procentowa) 

Rachunki walutowe:  
USD, EUR, GBP, CHF 

 
0,00% 

 
16,00% 

 
IX. Lokaty walutowe 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne dla 
posiadaczy rachunków  

MultiKonto:  
 jestem, ja, my, rachunków 

walutowych 

Oprocentowanie 
nominalne dla posiadaczy 

rachunku 
MultiKonto Aquarius 

Stopa procentowa 
za przedterminową 
wypłatę środków 

pieniężnych 

Lokata terminowa USD 
 (stała stopa procentowa) 

   

 
 

0,10% 
 

1 miesięczna 
>=1000,00 USD 

 
0,60% 

 
0,70% 

3 miesięczna 
>=1000,00 USD 

0,70% 0,80% 

6 miesięczna  
>=1000,00 USD 

0,80% 0,90% 

12 miesięczna  
>=1000,00 USD 

0,90% 1,00% 

Lokata terminowa USD 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,80% 0,90% 

6 miesięczna  0,90% 1,00% 

12 miesięczna  1,00% 1,10% 

Lokata terminowa EUR 
(stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=1000,00 EUR 

0,40% 0,50% 

3 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

0,60% 0,70% 

6 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

0,70% 0,80% 

12 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

0,80% 0,90% 

Lokata terminowa EUR 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,60% 0,80% 

6 miesięczna  0,80% 0,90% 

12 miesięczna 0,90% 1,00% 

Lokata terminowa GBP 
 (stała stopa procentowa) 
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1 miesięczna 
>=100,00 GBP 

 
0,30% 

 
0,35% 

3 miesięczna 0,35% 0,40% 

6 miesięczna  0,55% 0,50% 

12 miesięczna  0,65% 0,70% 

Lokata terminowa GBP 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,35% 0,40% 

6 miesięczna  0,55% 0,50% 

12 miesięczna  0,65% 0,70% 

 

X. Kredyty złotowe 

 
a) 

 
 
 

Rodzaj kredytu 

Należności przeterminowane 
(dla umów zawartych do 15.08.2012 r.) 

[zmienna stopa procentowa] 

Należności przeterminowane 
(dla umów zawartych od 16.08.2012 r.) 

[zmienna stopa procentowa] 

Odnawialny kredyt 
konsumpcyjny 

[MultiKonto: jestem, 
ja, my, Aquarius] 

15,62% 15,62% 

 

 

 

 
b) 

 
 
 

Rodzaj kredytu 

Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu 
(zmienna stopa procentowa) 

Należności przeterminowane 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiKredyt 
Oszczędnościowy1 

[MultiKonto: jestem, 
ja, my, Aquarius] 

 
15,62% 

 
15,62% 

1Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r. 

 
 
c) 

 
Rodzaj kredytu 

Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu 
(zmienna stopa procentowa) 

Należności przeterminowane 
(zmienna stopa procentowa) 

WWJ1 16,00% 16,00% 
1Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 

 

 
d) 

Rodzaj kredytu 
Należności przeterminowane2 

 [marża banku – zmienna stopa procentowa] 

Kredyt na zakup środków 
transportu 

0,00% 

Kredyt samochodowy online  
0,00% 

Kredyt gotówkowy 0,00% 
Kredyt gotówkowy 

(po podwyższeniu kwoty kredytu) 
0,00% 

Gotówkowy kredyt 
konsolidacyjny 

 
0,00% 

Gotówkowy kredyt 
konsolidacyjny 

(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

 
0,00% 

Kredyt gotówkowy dla 
studentów1 

0,00% 

1 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.  
2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu 

wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli 

 

 
e) 

Rodzaj kredytu Należności przeterminowane 

Kredyt na studia MBA1 

11,18% Kredyt na studia 
podyplomowe1 

  1Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.  
  



8/10 

 

 

 

 

f) Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna 

Rodzaj kredytu/pożyczki Należności przeterminowane1,2 
(dla kredytów/pożyczek  udzielonych do 

19.02.2006 r.) 
[marża banku – zmienna stopa 

procentowa] 

Należności przeterminowane1,2 
(dla kredytów/pożyczek udzielonych od 

20.02.2006 r.) 
[marża banku – zmienna stopa procentowa 

] 

Kredyt mieszkaniowy 5,15% 

 

6,00% 

 

Kredyt konsolidacyjny  6,90% 

Kredyt refinansowy - 

Pożyczka hipoteczna 9,55% 

Rodzina na Swoim - 
1 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  

2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu 

 

 

 

 

 

 

 

MultiPlan 

 
a) 

Rodzaj kredytu Należności przeterminowane1 
 [marża banku – zmienna stopa procentowa] 

Kredyt na zakup środków 
transportu 

 

0,00% 
Kredyt samochodowy online  

0,00% 
Kredyt gotówkowy 0,00% 

Kredyt gotówkowy 
(po podwyższeniu kwoty 

kredytu) 
0,00% 

Gotówkowy kredyt 
konsolidacyjny 

0,00% 

Gotówkowy kredyt 
konsolidacyjny 

(po podwyższeniu kwoty 
kredytu) 

0,00% 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu 

wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli 

b) 

Rodzaj kredytu Należności przeterminowane1 
[marża banku – zmienna stopa procentowa] 

Kredyt Modernizacyjny Plus  
8,00% 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu 

wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli 
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XI. Kredyty waloryzowane 

 
a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty 
Należności przeterminowane1 

[marża banku – zmienna stopa 
procentowa] 

Kredyt na zakup środków 
transportu waloryzowany kursem 

walut2/Kredyt samochodowy 
online waloryzowany kursem 

walut2 

CHF 

0,00% 

 

USD 

EUR 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu 

wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli 

2 oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia 04.07. 2013 r. do odwołania 

 

 
b)  
 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty 
Należności przeterminowane 

 

Kredyt na studia MBA waloryzowany 
kursem walut1  

Zmienna stopa proc. 
(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 
 

Zmienna stopa proc. 
(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 
 

Kredyt na studia podyplomowe 
waloryzowany kursem walut1 

Zmienna stopa proc. 
(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 
 

Zmienna stopa proc. 
(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 

CHF 

 
 
 

6,50% 
 
 
 
 

6,51% 
 
 
 
 

9,50% 

 
 
 
 

9,51% 

1 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.  
 

  

c) Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna Waloryzowane 

Rodzaj kredytu/pożyczki 
Należności przeterminowane1,2 

[marża banku – zmienna stopa procentowa] 

Kredyt mieszkaniowy/Kredyt 
konsolidacyjny/Kredyt 

refinansowy/Pożyczka hipoteczna 
waloryzowany/a kursem walut  CHF, EUR, 

GBP, USD  

 

6,00% 
 

 

1 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 
2 Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu Waloryzowanego 

 

 

MultiPlan Waloryzowany 
a)  

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty 
Należności przeterminowane1 

[marża banku – zmienna stopa procentowa] 

Kredyt na zakup środków transportu 
waloryzowany kursem walut2/Kredyt 
samochodowy online waloryzowany 

kursem walut2 

CHF 

0,00% 

 
USD 

EUR 
1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego 

kredytu wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli 

2 oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia 04.07. 2013 r. do odwołania 
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XII. Karty kredytowe (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia 03.02.2013 r.) 

 

 
a) Karty kredytowe będące w ofercie MultiBanku/Karty kredytowe będące w ofercie2 

Rodzaj Karty 

Oprocentowanie 
kredytu w rachunku 

karty 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 
„Spłaty na raty” 1 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Należności 
przeterminowane 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Visa Credit  16,00% 

14,00% 
 

16,00% 

Visa Gold Credit  16,00% 16,00% 

Visa Aquarius 16,00% 16,00% 

Visa Platinum Credit 16,00% 16,00% 

MasterCard®  Standard 16,00% 16,00% 

MasterCard Gold 16,00% 16,00% 

World MasterCard Aquarius 16,00% 16,00% 

MasterCard World Signia 15,00% 15,00% 

MasterCard Miles & More 16,00% 16,00% 

MasterCard Miles & More Premium 16,00% 16,00% 
1 obowiązuje dla usługi Spłaty na raty uruchomionej do 03.02.2013 r. 
2Nazwa: Karty kredytowe będące w ofercie MultiBanku obowiązuje do 24.01.2014 r. Nazwa: Karty kredytowe będące w ofercie obowiązuje 

od 25.01.2014 r.  

 
b) Karty kredytowe wycofane z oferty MultiBanku/Karty kredytowe wycofane z oferty6 

Rodzaj Karty 

Oprocentowanie 
kredytu w rachunku 

karty 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 
„Spłaty na raty” 5 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Należności 
przeterminowane 
(zmienna stopa 

procentowa) 

Visa Wola Park1 16,00% 

14,00% 
 

16,00% 

Visa MultiZET1 16,00% 16,00% 

Visa Murator2 16,00% 16,00% 

Visa n3 16,00% 16,00% 

MasterCard Aquarius4 16,00% 16,00% 
1 od 06.12.2011 r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie MultiBanku (obowiązuje do 24.01.2014 r.), 
1 od 06.12.2011 r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie (obowiązuje od 25.01.2014 r.), 
2 od 30.09.2011 r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie MultiBanku (obowiązuje do 24.01.2014 r.), 
2 od 30.09.2011 r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie (obowiązuje od 25.01.2014 r.), 
3 od 30.01.2012 r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie MultiBanku (obowiązuje do 24.01.2014 r.), 
3 od 30.01.2012 r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie (obowiązuje od 25.01.2014 r.), 
4 od 03.04.2012 r. karta MasterCard Aquarius nie jest dostępna w ofercie MultiBanku (obowiązuje do 24.01.2014 r.), 
4 od 03.04.2012 r. karta MasterCard Aquarius nie jest dostępna w ofercie(obowiązuje od 25.01.2014 r.) 
5 obowiązuje dla usługi Spłaty na raty uruchomionej do 03.02.2013 r. 
6Nazwa: Karty kredytowe wycofane z oferty MultiBanku obowiązuje do 24.01.2014 r. Nazwa: Karty kredytowe wycofane z oferty 

obowiązuje od 25.01.2014 r. 
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