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Informacje o wykazie zmian  

 

W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do „Taryfy prowizji i opłat dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej Cennik) dla kredytu odnawialnego.  

Wskazujemy w nim m.in.: 

• o ile wzrosną obecne prowizje, 

• od kiedy będą obowiązywać zmiany,  
• podstawy wprowadzenia zmian, 

• co możesz zrobić, jeśli nie akceptujesz zmian, 

• jakie zmiany porządkowe wprowadzamy w całym Cenniku. 
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Zmiany dla kredytu odnawialnego 
Zmieniamy tabelę z opłatami i prowizjami dla kredytu odnawialnego, która w Cenniku znajduje się w rozdziale 

IV.      

 

Kredyt odnawialny do kont: eKonto możliwości, eKonto osobiste, 

eKonto m, eKonto, eKonto standard, eKonto plus, eKonto z 

darmowymi bankomatami, eKonto dla młodych , eKonto mobilne, 

mKonto Multi  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za odnowienie kwoty kredytu odnawialnego na 

kolejny okres. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,5% - 5% kwoty 

 odnowienia, min. 69zł  

3,5% - 5% kwoty odnowienia, 

min. 99zł 
 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym odnowimy kredyt na kolejny okres.  

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  

Ta zmiana nie dotyczy Ciebie, jeśli umowę o kredyt odnawialny zawarliśmy 

do 15.09.2009r. w mBanku d. Multibanku i jeśli nie zawarliśmy aneksu 

zmieniającego warunki tej umowy od 18.12.2012 r. 

 

Jeśli akceptujesz tę zmianę: 

Jeśli akceptujesz tę zmianę, nie musisz nic robić. 

Jeśli nie akceptujesz tej zmiany: 

Jeśli nie akceptujesz tej zmiany, możesz do 3 stycznia 2021 r. wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to 

opłat. Okres wypowiedzenia to 30 dni. W tym czasie musisz spłacić kredyt z naliczonymi odsetkami. Możemy 

wydłużyć  ten okres do 6 miesięcy. Oto zasady, na których to zrobimy:  

• Okres wypowiedzenia wydłużymy na podstawie Twojej dyspozycji.  

− Masz na to czas do 3 stycznia 2021 r.,   

− Złożysz ją na mLinii lub w jednej z naszych placówek.  

− Możesz także przesłać dokument ”Wypowiedzenie umowy kredytu odnawialnego”, pocztą na adres: 

mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2202 90-959 Łódź 2. Dokument pobierzesz z naszej 

strony www: mBank ->Regulaminy i dokumenty -> kredyty i pożyczki -> kredyt odnawialny  

• Okres 6 miesięcy liczymy od dnia, w którym: 

− złożysz dyspozycję na mLinii lub w jednej z naszych placówek,  

− wpłynie do nas Twój list. 

• Gdy otrzymamy Twoją dyspozycję, otrzymasz od nas e-mailem „Porozumienie o wypowiedzeniu umowy 

kredytu odnawialnego” z okresem wypowiedzenia wydłużonym do 6 miesięcy. 

• Po 6 miesiącach Twój kredyt zostanie zamknięty. Pamiętaj o tym i zapewnij na Twoim koncie pieniądze na 

spłatę całego kredytu z odsetkami, które naliczyliśmy.  

• Jeśli w międzyczasie wypowiesz umowę rachunku - okres wypowiedzenia umowy do kredytu odnawialnego 

skróci się. Jego ostatnim dniem będzie ostatni dzień okresu wypowiedzenia dla umowy rachunku. 

• W każdej chwili możesz zrezygnować z wydłużonego okresu wypowiedzenia. Zrobisz to na mLinii lub w 

jednej z naszych placówek.   

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,5% - 5% kwoty kredytu, 
min. 69zł  

3,5% - 5% kwoty kredytu, 
min. 99zł 

 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym uruchomimy kredyt. 
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,5% - 5% kwoty 
podwyższenia 

3,5% - 5% kwoty 
podwyższenia, min. 99zł 

 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym podwyższymy kwotę kredytu.  

 

Jeśli akceptujesz te zmiany: 

Jeśli akceptujesz te zmiany, nie musisz nic robić. 

Jeśli nie akceptujesz te zmiany: 

Jeśli nie akceptujesz tych zmian, możesz do 3 stycznia 2021 r. wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to 

opłat. 

 

Kredyt odnawialny do kont: mKonto Aquarius i mKonto Intensive  

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za odnowienie kwoty kredytu odnawialnego na 

kolejny okres. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,1% - 5% kwoty odnowienia, 
min. 69zł  

3,1% - 5% kwoty odnowienia, 
min. 99zł 

 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym odnowimy kredyt na kolejny okres. 

Co jeszcze powinieneś 

wiedzieć o tej prowizji?  

Ta zmiana nie dotyczy Ciebie, jeśli umowę o kredyt odnawialny zawarliśmy 
do 15.09.2009r. w mBanku d. Multibanku i jeśli nie zawarliśmy aneksu 

zmieniającego warunki tej umowy od 18.12.2012r.  

 

Jeśli akceptujesz tę zmianę: 

Jeśli akceptujesz tę zmiany, nie musisz nic robić. 

Jeśli nie akceptujesz tej zmiany: 

Jeśli nie akceptujesz tej zmiany, możesz do 3 stycznia 2021 r. wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to 

opłat. Okres wypowiedzenia to 30 dni. W tym czasie musisz spłacić kredyt z naliczonymi odsetkami. Możemy 

wydłużyć  ten okres do 6 miesięcy. Oto zasady, na których to zrobimy:  

• Okres wypowiedzenia wydłużymy na podstawie Twojej dyspozycji.  

− Masz na to czas do 3 stycznia 2021 r.,   

− Złożysz ją na mLinii lub w jednej z naszych placówek.  

− Możesz także przesłać dokument ”Wypowiedzenie umowy kredytu odnawialnego”, pocztą na adres: 

mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2202 90-959 Łódź 2. Dokument pobierzesz z naszej 

strony www: mBank ->Regulaminy i dokumenty -> kredyty i pożyczki -> kredyt odnawialny   

• Okres 6 miesięcy liczymy od dnia, w którym: 

− złożysz dyspozycję na mLinii lub w jednej z naszych placówek,  

− wpłynie do nas Twój list. 

• Gdy otrzymamy Twoją dyspozycję, otrzymasz od nas e-mailem „Porozumienie o wypowiedzeniu umowy 

kredytu odnawialnego” z okresem wypowiedzenia wydłużonym do 6 miesięcy. 

• Po 6 miesiącach Twój kredyt zostanie zamknięty. Pamiętaj o tym i zapewnij na Twoim koncie pieniądze na 

spłatę całego kredytu z odsetkami, które naliczyliśmy.  

• Jeśli w międzyczasie wypowiesz umowę rachunku - okres wypowiedzenia umowy do kredytu odnawialnego 

skróci się. Jego ostatnim dniem będzie ostatni dzień okresu wypowiedzenia dla umowy rachunku.  

• W każdej chwili możesz zrezygnować z wydłużonego okresu wypowiedzenia. Zrobisz to na mLinii lub w 

jednej z naszych placówek.   
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Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,1% - 5% kwoty kredytu, 
min. 69zł  

3,1% - 5% kwoty kredytu, 
min. 99zł 

 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym uruchomimy kredyt. 

 

Na czym polega zmiana?  

Podnosimy prowizję za podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego. 

wysokość prowizji  

do 03-01-2021 r. 

wysokość prowizji  

od 04-01-2021 r. 

2,1% - 5% kwoty 

podwyższenia  

3,1% - 5% kwoty 

podwyższenia, min. 99zł 
 

Kiedy pobierzemy prowizję? Prowizję pobierzemy w dniu, w którym podwyższymy kwotę kredytu. 

 

Jeśli akceptujesz te zmiany: 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. 

Jeśli nie akceptujesz te zmiany: 

Jeśli nie akceptujesz zmian, możesz do 3 stycznia 2021 r. wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. 

 
 

Podstawy wprowadzenia zmian  
 

Zmiany wprowadzamy dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 17 marca 2020 r., 08 kwietnia 2020 r. 

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

  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów 
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 13, ust. 2 lit.a)). Pozwalają one na 

zmianę Cennika, gdy zmieni się co stopa referencyjna lub stopa lombardowa, którą ustala i ogłasza Narodowy 

Bank Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej. 

 

Zmiany porządkowe w całym Cenniku  
8 grudnia 2020 r. w całym Cenniku wprowadzamy zmiany porządkowe. Nie wpływają one 

na wysokość opłat, prowizji i zasad, według których je pobieramy. Zmiany te ograniczają się do:  

• zastosowania nowej szaty graficznej, 

• uproszczenia treści przypisów i innego rodzaju zmian redakcyjnych, które: 
− nie zmieniają znaczenia zapisów w Cenniku, 

− nie zwiększają Twoich obowiązków i nie zmieniają Twoich uprawnień,  
• usunięcia z Cennika zapisów, które nie są już aktualne, 

• wskazania w stopce zmienionego adresu siedziby banku.  

Podstawą wprowadzenia zmian porządkowych dla tych części Cennika, które dotyczą kredytu odnawialnego są 

postanowienia: 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 13 ust. 2 lit i). Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy 

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 porządkowych w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 
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Identyfikator zmienionego Cennika (SHA 256) 
dad1e421a29203f0910f893980152a93e0f9d6c825f876ec1904925774426c12 

 
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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