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Szczegółowy wykaz zmian                   

w dokumentach 

 
Opłaty i prowizje 
12 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”, dalej zwana cennikiem.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dodajemy na końcu cennika 

Załącznik nr 1 - oferta dla 

obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli do Polski po 

23.02.2022 r., który obejmuje: 

Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze 

Opłaty za dokumenty w wersji 

papierowej wydawane na 

życzenie Klienta 

Inne opłaty i prowizje 

Zmiany w cenniku wprowadzamy, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę o produkty 

dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.  

12 kwietnia 2022 r. w prowadzamy do oferty ekonto osobiste PLN wraz z 

debetową kartą płatniczą (Mastercard Mobilna lub Visa Pionowa). O tym, kiedy 

udostępnimy ekonto walutowe w CHF, EUR, USD, GBP poinformujemy na naszej 

stronie https://www.mbank.pl/ua/.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

S.A. (Rozdział 27, pkt 2, lit. k) 

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

mBanku S.A.” (Rozdział 5, pkt 2 i 3) 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty nowe produkty lub usługi.  

 
 
 
 
 

Oprocentowanie 
12 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” dalej zwane tabelami. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 
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Zmieniamy 

oprocentowanie w części 

III. Rachunki 

oszczędnościowe  

Od 19 kwietnia 2022 r. zmieniamy oprocentowanie rachunków oszczędnościowych. 

Robimy to, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej 6 października 2021 r. podjęła decyzję o 

podwyższeniu referencyjnych stóp procentowych z 0,1 do 0,5%.   

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto oszczędnościowe 

do 99 999,99 PLN Zmiana z 0,01% na 0,75% 

nadwyżka ponad 99 999,99 PLN Zmiana z 0,01% na 1,00% 

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie 

Premium1 Zmiana z 0,20% na 1,50% 

Standard  Zmiana z 0,01% na 0,50% 

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. 

 

Zmieniamy 

oprocentowanie w części  

IV. Lokaty 

 

Od 19 kwietnia 2022 r. zmieniamy oprocentowanie lokat. Robimy to, ponieważ Rada 

Polityki Pieniężnej 6 października 2021 r. podjęła decyzję o podwyższeniu referencyjnych 

stóp procentowych z 0,1 do 0,5%.   

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

Lokata 

3 miesięczna Zmiana z 0,01% na 0,50% 

6 miesięczna Zmiana z 0,01% na 0,50% 

Lokata (na nowe środki1) 

3 miesięczna Zmiana z 0,01% na 0,50% 

6 miesięczna Zmiana z 0,01% na 0,70% 

1Nowe 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 Zmiana z 1,00% na 2,10% 

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. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

S.A.” (rozdział 24, ust. 8, lit. a), 
• „Regulaminu lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 10 ust. 3)   

Pozwalają one na zmianę oprocentowania, gdy na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy 

referencyjnej. 

Dodajemy na końcu Tabeli 

Załącznik nr 1 - oferta dla 

obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli do Polski po 

23.02.2022 r. 

Zmiany w tabelach wprowadzamy, ponieważ rozszerzamy naszą ofertę o produkty dla 

obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.  

12 kwietnia 2022 r. udostępniamy eKonto osobiste w PLN. O tym, kiedy udostępnimy 

ekonto walutowe w CHF, EUR, USD, GBP poinformujemy na naszej stronie 

https://www.mbank.pl/ua/. 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie 

nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

eKonto osobiste UA: PLN 

eKonto osobiste UA: PLN 0,00% 

eKonto walutowe UA1 0,00% 

CHF 0,00% 

EUR 0,00% 

USD 0,00% 

GBP 0,00% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych Zmiana z 16,00% 

1Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia 

sprzedaży na stronie https://www.mbank.pl/ua/ 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

S.A.” (rozdział 25, pkt 2, lit. d) 

Pozwalają one na zmianę tabel, gdy wprowadzamy do oferty nowe produkty lub usługi. 

 
 
 
 

Identyfikator zmienionego dokumentu (SHA 256) 

Dokument  Identyfikator dokumentu (SHA-256)  

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych 72b5dfdb5af6f3185d96ff605dd246e2f2b7440035f232e9741f60aa4d579cf7 

Tabele stóp procentowych dla osób 

fizycznych 
7d2c8d0ffcf8aa7b5df3671c8452aef09d47517156254b0b0fa2950d05d10549 

 

 
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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