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Opłaty i prowizje  

18 września 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private 

Banking”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się 

zmienia? 

Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział IV  - 
rachunek 

umożliwiający 

regularne 
oszczędzanie  

Dodajemy postanowienia o opłatach i prowizjach dla nowego rachunku umożliwiającego regularne 

oszczędzanie.  

 

Będziesz mógł go otworzyć od dnia, który wskażemy na stronie internetowej.  

Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Miejsce złożenia 

dyspozycji 
Opłaty/prowizje 

1. 

Przelewy w złotych polskich  

a) dokonanie pierwszego 

przelewu w danym miesiącu 

kalendarzowym 

Internet 0,00 zł 

BOK/oddział1 2,00 zł / 0,00 zł2 

b) dokonanie drugiego i każdego 

kolejnego przelewu w danym 

miesiącu kalendarzowym 

Internet/BOK/oddział1 9,00 zł / 0,00 zł2 

1 Zlecenie do Opiekuna w Oddziale Banku bezpośrednio lub za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej, faxu bądź 

e-maila. 

2 Dotyczy celu Wspieraj cały rok. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust.2 lit. k). Pozwalają one na 

zmianę taryfy, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z niej usługi i produkty.  

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji taryfy.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmieniona taryfa zaczyna obowiązywać od 18 września 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nią zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   

Tabela oprocentowania 

18 września 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się 

zmienia? 

Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział II  - 

rachunek 

oszczędnościowy 
private banking, 

rachunek 
oszczędnościowy 

private banking 
max, rachunek 

umożliwiający 
regularne 
oszczędzanie 

 

Dodajemy postanowienia o oprocentowaniu dla nowego rachunku umożliwiającego regularne 

oszczędzanie.  

 

Będziesz mógł go otworzyć od dnia, który wskażemy na stronie internetowej.  

Rodzaj rachunku Waluta Oprocentowanie 

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie 

należności 

przeterminowanych 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Rachunek umożliwiający 

regularne oszczędzanie 
PLN 

premium3 0,20% 

7,20% standard 0,01% 

wspieraj cały rok 0,00% 

3 Oprocentowanie 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. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 25, ust.2 lit. d). Pozwalają one na 
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zmianę tabeli, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub 

zmieniamy funkcje produktów i usług, 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmieniona tabela zaczyna obowiązywać od 18 września 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nią zgody, możesz wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.   

 

 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla 

klientów Private Banking 

7c917d94ecd9f02ca0eef7be62c0ed46cc9bb003a927c1e86

230f51ee211b76b 

Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A. 8869da11c60f031fcc020afa99bde69e46f47b345ca891031

303fd40dc7337d8 

 

 
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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