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Oprocentowanie 
24 lutego 2021r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej tabele). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

lokaty walutowe 

oprocentowane według stałej 

stopy procentowej– rozdział IV 

W związku z decyzją banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki - Systemu 

Rezerwy Federalnej (Fed) z dnia 15 marca 2020r. o obniżeniu stopy funduszy 

federalnych 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

USD: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,20% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 

2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości stopy referencyjnej i stopy 

lombardowej 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

EUR: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,10% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

W związku z decyzją banku centralnego Wielkiej Brytanii – Banku Anglii (BoE) z dnia 

11 marca 2020r. o obniżeniu głównej stopy procentowej 1 marca 2021r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat GBP: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna zmiana z 0,30% na 0,01% 

6 miesięczna zmiana z 0,40% na 0,01% 

12 miesięczna zmiana z 0,60% na 0,01% 
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lokaty walutowe oprocentowane 

według stałej stopy 
procentowej– produkty 

wycofane ze sprzedaży, pkt 3  

W związku z decyzją banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki - Systemu 

Rezerwy Federalnej (Fed) z dnia 15 marca 2020r. o obniżeniu stopy funduszy 

federalnych 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

USD:  

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 
 

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 

2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości stopy referencyjnej i stopy 

lombardowej 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

EUR: 

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesięczna zmiana z 0,10% na 0,01% 
 

W związku z decyzją banku centralnego Wielkiej Brytanii – Banku Anglii (BoE) z dnia 

11 marca 2020r. o obniżeniu głównej stopy procentowej 1 marca 2021r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat GBP: 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

1 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 
 

lokaty walutowe oprocentowane 

według zmiennej stopy 

procentowej– produkty 

wycofane ze sprzedaży, pkt 3 

W związku z decyzją banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki - Systemu 

Rezerwy Federalnej (Fed) z dnia 15 marca 2020r. o obniżeniu stopy funduszy 

federalnych 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

USD:  

 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,20% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 

2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości stopy referencyjnej i stopy 

lombardowej 1 marca 2021r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

EUR: 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna 

zmiana z 0,10% na 0,01% 6 miesięczna 

12 miesięczna 
 

W związku z decyzją banku centralnego Wielkiej Brytanii – Banku Anglii (BoE) z dnia 

11 marca 2020r. o obniżeniu głównej stopy procentowej 1 marca 2021r. 

zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat GBP: 

rodzaj lokaty na czym polega zmiana? 

3 miesięczna zmiana z 0,30% na 0,01% 

6 miesięczna zmiana z 0,40% na 0,01% 
 

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 oraz b). 

Pozwalają one na zmianę oprocentowania lokat, gdy na podstawie decyzji: 

• Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej,  

• banku centralnego (bądź innego organu odpowiedzialnego za politykę pieniężną) zmieni się stopa procentowa dla 

waluty obcej, w której prowadzimy rachunek. 

cały dokument – szata 

graficzna 
Aktualizujemy szatę graficzną w całym dokumencie.  
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stopka – siedziba Aktualizujemy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020r jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 

stopka- numer wydziału sądu 

rejestrowego  
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie:  

• regulaminów:  

− „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 25, ust. 2 , lit. a, c oraz e),  

− „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 38 ust 2.lit. lit. a, c oraz e), 

− „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  (Rozdział 15, ust. 6 lit. a, c oraz e),   

Pozwalają one na zmianę tabel, gdy:  

− zmieniamy wysokość kapitału zakładowego, 
− nasze dane zostały zaktualizowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,   

− wprowadzamy zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość oprocentowania. 
 

• Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w tabelach, które dotyczą lokat – 

możesz zerwać lokatę. Jeśli nie zgadzasz się na pozostałe zmiany w tabelach- możesz wypowiedzieć umowę, bez 
ponoszenia opłat. 

 
 

 

 

Opłaty i prowizje 
24 lutego 20212021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej cennik). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

karta debetowa Visa Me do 

rachunku eKonto izzy– 

produkty wycofane ze 
sprzedaży, rozdział V pkt 4 lit. 

d)  

Usuwamy nadmiarowy zapis, który dotyczy rocznej opłaty za kartę główną i 

dodatkową. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 5 ust. 2), oraz  

• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. l). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat 

i prowizji. 

karty kredytowe Mastercard – 

rozdział III pkt 2  
Doprecyzowujemy, że opłatę roczną pobieramy w złotych polskich.  

karty kredytowe Visa – 
produkty wycofane ze 

sprzedaży, rozdział V  

pkt 5 lit. a)  

Doprecyzowujemy, że opłata za przelew z rachunku dotyczy opłaty za przelew z 

rachunku karty kredytowej. 

Podstawa prawna: 
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32 ust. 2 lit i). Pozwalają one na 

zmianę cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji.  

cały dokument – szata graficzna Aktualizujemy szatę graficzną w całym dokumencie.  

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 

stopka- numer wydziału sądu 

rejestrowego  

Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• regulaminów:  

− „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. h , j oraz l),  

− „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 40 ust 2.lit. g, i oraz k), 

− „Regulaminu udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 13 ust. 2 lit e, g oraz i),  

− „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 32 ust. 2 lit e, g oraz i), 

− „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust.2 lit. e, g oraz i),   

− „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla 
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  (Rozdział 16, ust. 2 lit. g, i oraz k),   

− „Regulaminu mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   
(Rozdział 16, ust.2 lit. e, g oraz i)”,   

− „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   
(Rozdział 17, ust. 2 lit. e, g oraz i),   

− „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   
(Rozdział 17, ust. 2 lit. e, g oraz i),   

− „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBank” (Rozdział 9 ust. 2 lit. e, g oraz i). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy:  

− zmieniamy wysokość kapitału zakładowego, 
− nasze dane zostały zaktualizowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,   

− wprowadzamy zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 
 

• Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i redakcyjny. 

 
Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w cenniku- możesz wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

 
 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów  

Dokument 
Identyfikator dokumentu 

(SHA-256) 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

44364253af3eaafab11a61167

633d47f279fb5cee4e2e4d0aea

3aea8cc792b30 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

8cd4c1cd00b4d7f23dfbc45e9a

c61d2cd7994ea057a5f9a532a

c618e23a8301b 

 

  
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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