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I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto Junior 0,00% 

eKonto możliwości1 13 – 24 lata 0,00% 

eKonto osobiste 0,00% 

eKonto PRP 0,00% 

mKonto Intensive 0,00% 

eKonto walutowe 

CHF 0,00% 

EUR 0,00% 

USD  0,00% 

GBP 0,00% 

CZK 0,00% 

NOK 0,00% 

SEK 0,00% 

DKK 0,00% 

JPY 0,00% 

HUF 0,00% 

HRK 0,00% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych 14,00% 

1  Po 25 roku życia rachunek eKonto możliwości zostanie przekształcony na eKonto osobiste. Oznacza, że od 25 roku życia 

obowiązuje Cię oprocentowanie dla eKonta osobistego. 

 

II. Rachunek rozliczeniowy 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek transakcyjny do usługi maklerskiej  0,00% 

 

III. Rachunki oszczędnościowe  

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

eKonto oszczędnościowe 

do 99 999,99 PLN 0,01% 

nadwyżka ponad 99 999,99 PLN 0,01% 

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie 

premium1  0,20% 

standard 0,01% 

Wspieraj cały rok 0,00% 

1Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100,00 PLN od 
sumy obciążeń. Warunek jest weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków 
umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  14,00% 

Rachunek IKE 2,75%2 

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

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(stała stopa procentowa) 

Lokata 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

Lokata (na nowe środki1) 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

1  Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B 
A-to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek 
B-to suma Twoich pieniędzy w dniu, który podaliśmy we wniosku  
W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. 
Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz we wniosku o lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych 
środków. Lokatę może otworzyć tylko Posiadacz rachunku. Po zakończeniu lokaty, odnowimy ją wraz z odsetkami na taki sam 
okres, z oprocentowaniem jak dla standardowej Lokaty 3 lub 6 – miesięcznej. 

Lokata (dla nowych Klientów)2 

3 miesięczna >=500,00 PLN3 1,00% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

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 okres 3 
miesięczny na warunkach standardowej lokaty terminowej 3 miesięcznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabelach 
stóp procentowych. 
3Informacje o szczegółach oferty znajdują się na stronie internetowej mBanku. 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(stała stopa procentowa) 

Lokata USD, EUR, GBP 

USD 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

EUR 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

GBP 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 
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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 & More4, Mastercard Miles & More Premium4, Visa 
Premium2

, Visa Classic payWave3
, Mastercard World Elite 

Kredyt w rachunku karty 14,00% 

Spłaty na raty1 14,00% 

Należności przeterminowane 14,00% 

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  
4 Obowiązuje do 29.03.2022 r. Od 30.03.2022 r. przenosimy karty do części produkty wycofane ze sprzedaży oraz zmieniamy 
nazwy kart: Mastercard Miles & More na Mastercard Klasyczna oraz Mastercard Miles & More Premium na Mastercard 
Prestiżowa 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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.) 
(obowiązuje do 20.03.2022 r.) 

9,16% 

Należności przeterminowane (dla umów zawartych do 20.05.2015 r.) 
(obowiązuje od 21.03.2022 r.) 

9,65% 

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

14,00% 

Należności przeterminowane (dla umów zawartych lub aneksowanych na 
podstawie wniosków złożonych od 10.05.2016 r.) 

18,00% 

mPożyczka 

Należności przeterminowane 14,00% 

Kredyty maklerskie3 

Kredyt maklerski odnawialny (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie wniosków 
złożonych do 03.02.2017 r.) 

16,00% 

Kredyt maklerski odnawialny (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie wniosków 
złożonych od 06.02.2017 r.) 

18,00% 

Kredyt maklerski obrotowy (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie wniosków 
złożonych do 03.02.2017 r.) 

16,00% 

Kredyt maklerski obrotowy (należności przeterminowane) 
(dotyczy umów zawartych lub aneksowanych na podstawie wniosków 
złożonych od 06.02.2017 r.) 

18,00% 

Kredyt BRE Emisja (należności przeterminowane) 16,00% 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt gotówkowy 

Należności przeterminowane1 0,00% 

Kredyt samochodowy/Kredyt samochodowy online 

Należności przeterminowane1 kredytów w PLN (pojazdy nowe/pojazdy 
używane) 

0,00% 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna 

Należności przeterminowane1,2  kredytów w PLN 2,00% 

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 mPlanu hipotecznego 
3 Produkt dostępny dla Klientów Domu Maklerskiego mBanku S.A. 
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Produkty wycofane ze sprzedaży 
 

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto izzy 0,00% 

eKonto standard 0,00% 

eKonto  0,00% 

eKonto mobilne  0,00% 

eKonto z darmowymi bankomatami 0,00% 

eKonto dla młodych 0,00% 

mKonto Multi (Comfort/Active1) 0,00% 

mKonto Aquarius 0,00% 

mKonto Aquarius (Classic) 0,00% 

eKonto plus 0,00% 

eKonto m (oprocentowanie zależnie od wieku) 

13 – 20 lat 0,00% 

21 – 24 lata 0,00% 

Powyżej 25 roku 
życia 

0,00% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych  14,00% 

WWJ2 0,00% 

1 Dla rachunków depozytowych obowiązuje oprocentowanie analogiczne jak dla mKonta Multi z taryfą Active 
2 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 

 

 

2. Rachunki oszczędnościowe 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

eMax izzy 0,01% 

eMax 0,01% 

 

3. Lokaty 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

Lokata (stała stopa procentowa) 

1 dniowa1 0,01% 

1 dniowa promocyjna1 0,01% 

od 1 do 30 dni 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

7 dniowa 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

1 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

2 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

4 miesięczna2 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

9 miesięczna2 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 
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12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

24 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

Lokata (na nowe środki)  

9 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

 (zmienna stopa procentowa) 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

Lokata plus1 (stała stopa procentowa) 

3 miesięczna 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

9 miesięczna 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

eMax lokata (zmienna stopa procentowa) 

od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN 0,02% 

od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN 0,02% 

od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN 0,02% 

powyżej 499 999,99 PLN 0,02% 

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

2 Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów Lokat, w tym Lokat na nowe środki 

Lokata progres 

 
Oprocentowanie nominalne w okresie trwania 

lokaty 
(stała stopa procentowa) 

3 miesięczna3 >=500,00 PLN 
1 miesiąc 
2 miesiąc 
3 miesiąc 

0,01% 
0,02% 
0,12% 

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 
100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 

3- Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 0,05%  

6 miesięczna4 >=500,00 PLN 

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

0,01% 
0,02% 
0,03% 
0,04% 
0,05% 
0,15% 

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 
100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 

4-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 0,05% 

12 miesięczna5 >=500,00 PLN 

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

7 miesiąc 
8 miesiąc 
9 miesiąc 
10 miesiąc 
11 miesiąc 
12 miesiąc 

0,01% 
0,02% 
0,03% 
0,04% 
0,05% 
0,06% 

0,07% 
0,08% 
0,09% 
0,10% 
0,11% 
0,30% 

(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 
100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 

5-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 0,08% 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 

Lokata USD, EUR, GBP (stała stopa procentowa) 
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USD 

1 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

EUR 

1 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

GBP 

1 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

 (zmienna stopa procentowa) 

USD 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

EUR 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

12 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

GBP 

3 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

6 miesięczna 0,01% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 
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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, Mastercard Klasyczna9, Mastercard Prestiżowa9 

Kredyt w rachunku karty 14,00% 

Spłaty na raty6 14,00% 

Należności przeterminowane 14,00% 
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 MultiZet 
(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)  
9 Obowiązuje od 30.03.2022 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Kredyty 

Nazwa produktu Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

MultiKredyt Oszczędnościowy5 

Należności przeterminowane (obowiązuje do 20.03.2022 r.) 9,16% 

Należności przeterminowane (obowiązuje od 21.03.2022 r.) 9,65% 

Należności przeterminowane (dla umów aneksowanych na podstawie 

wniosków złożonych od 21.05.2015 r.) 
14,00% 

Należności przeterminowane (dla umów aneksowanych na podstawie 
wniosków złożonych od 10.05.2016 r.) 

18,00% 

WWJ6 

Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu 10,30% 

Należności przeterminowane 10,30% 

Nazwa produktu 
 (zmienna stopa procentowa) 

marża banku 

Kredyt samochodowy/Kredyt samochodowy online3 

Należności przeterminowane1 kredytów waloryzowanych kursem CHF, 
EUR, USD (pojazdy nowe/pojazdy używane) 

0,00% 

Kredyt hipoteczny/Pożyczka hipoteczna 

Należności przeterminowane1,2 kredytów waloryzowanych kursem (CHF, 
EUR, USD i GBP)4 

2,00% 

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 mPlanu hipotecznego 
3 Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia 04.07.2013 r. do odwołania 
4 Produkt niedostępny w ofercie od dnia 31.07.2014 r. 
5 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r. 
6 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 

01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych. 
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