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Szczegółowy wykaz zmian w Tabeli 

oprocentowania Private Banking 

mBanku S.A. 
 

8 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Tabela oprocentowania Private Banking mBanku 

S.A.” 

Okoliczność faktyczna: 

Zmiany wprowadzamy, aby się dostosować do decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia  

8 kwietnia oraz 28 maja 2020 r. Komunikaty z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w tej 

sprawie znajdziesz pod linkami: 

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_04_08.pdf 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_05_28.html 

 

Wykaz zmian 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe: 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział I - Rachunki 
oszczędnościowo-
rozliczeniowe Private 
Banking 

Od 04.08.2020r. zmieniamy oprocentowanie nominalne 

rachunku Wealth Management w PLN z 0,50% na 0,00% 

 

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). Pozwalają one na zmianę oprocentowania rachunków, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat.  

 

Rachunki oszczędnościowe: 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział II - Rachunki 
oszczędnościowe 
Private Banking MAX 

Od 04.08.2020r. zmieniamy oprocentowanie nominalne: 

 

 rachunku oszczędnościowego Private Banking w PLN 

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_04_08.pdf
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_05_28.html
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rodzaj rachunku na czym polega zmiana? 

rachunek oszczędnościowy 

Private Banking 
zmiana z 0,20% na 0,01% 

 

 rachunku oszczędnościowego Private Banking MAX w PLN 

 

wysokość środków na czym polega zmiana? 

do 99 999,99 PLN zmiana z 0,20% na 0,01% 

nadwyżka ponad 99 999,99 

PLN 
zmiana z 0,50% na 0,01% 

 

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). Pozwalają one na zmianę oprocentowania rachunków, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej. 

Lokaty  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział III- lokaty 
oprocentowane 
według stałej stopy 
procentowej   

Od 08.07.2020r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

standardowych Private Banking w PLN  

 

czas trwania lokaty  na czym polega zmiana? 

7 dniowa zmiana z 0,20% na 0,01% 

1 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

2 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

3 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

4 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

6 miesięczna zmiana z 0,20% na 0,01% 

12 miesięczna zmiana z 0,30% 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). Pozwalają one na zmianę oprocentowania lokat, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej.  

 

Rozdział III- lokaty 
oprocentowane 
według zmiennej 
stopy procentowej   

Od 22.07.2020r. zmieniamy oprocentowanie nominalne lokat 

standardowych Private Banking w PLN 

 

czas trwania lokaty  na czym polega zmiana? 

12 miesięczna zmiana z 0,30% na 0,01% 

 

 

Podstawa prawna: 
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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). Pozwalają one na zmianę oprocentowania lokat, gdy na 

podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość stopy referencyjnej.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz 

zerwać lokatę.  

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

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 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Tabela oprocentowania Private Banking 

mBanku S.A. 

742e3c8f70a7bffe9f6673a0a6e5cd545b7fa0a

719d5eade2d00e64f91b1a507 
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