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Úrokový lístek mBank
(účinnost od 2. 11. 2020)
Úrokový lístek č. 2 / 2020

Osobní ﬁnance – fyzické osoby
Osobní účet mKonto, mKonto #navlastnitriko, mKonto pro děti
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,0 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

zákonný úrok z prodlení

Spořicí účet eMax (od 15. 2. 2019 již nenabízený)
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,01 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

zákonný úrok z prodlení

Spořicí účet eMax Plus
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,01 % p.a.

Kreditní zůstatek max. do 100 000 Kč v akci „Váš vyšší zisk“ je úročen sazbou

0,01 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

zákonný úrok z prodlení

Kreditní zůstatek max. do 10 000 Kč v akci „Lepší úrok k mKontu pro děti/mKontu #navlastnitriko“ je úročen pro majitele účtu sazbou: 0,01 % p.a.
Kreditní zůstatek max. do 50 000 Kč v akci „Lepší úrok k mKontu pro děti/mKontu #navlastnitriko“ je úročen pro zákonného zástupce majitele účtu
mKonto pro děti sazbou 0,01 % p.a.

Program mSpoření
Kreditní zůstatek na účtu:

Úroková sazba:

0 - 100 000 Kč

1,20 % p.a.

100 000,1 Kč a více

0,01 % p.a.

Termínovaný vklad mVklad
3 měsíce

0,01 % p.a.

6 měsíců

0,01 % p.a.

12 měsíců

0,10 % p.a.

Osobní účet mKonto s mRezervou (povolené přečerpání)
Úroková sazba Povoleného přečerpání:
1000 Kč

0 % p.a.

od 5000 – 64 999 Kč

18,9 % p.a.

65 000 – 114 999 Kč

16,9 % p.a.

115 000 – 219 999 Kč

13,4 % p.a.

220 000 – 300 000 Kč

12,9 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

zákonný úrok z prodlení

Kreditní karty MasterCard (MasterCard Standard a World)
Tarif:

Úroková sazba:

mKreditka, mKreditka e-Shop, mKreditka Plus, mKreditka Broker Consulting

23,80 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení
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Kreditní karty Visa Classic a Visa Gold (od 3. 12. 2015 již nenabízené)
Tarif:

Úroková sazba:

1

23,80 % p.a.

2

19,80 % p.a.

3

14,80 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

Úrok za nedodržení smluvních podmínek

23,80 % p.a.

mHypotéka Light
mHypotéka s ﬁxní úrokovou sazbou
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.
Doba ﬁxace:

Výše LTV:

Zvýhodněná sazba:

1 rok

do 80 %

2,74% p.a.

do 90 %

2,94% p.a.

do 80 %

2,69% p.a.

do 90 %

2,89% p.a.

do 80 %

1,64% p.a.

do 90 %

2,64% p.a.

3 roky

5 let

Zvýhodněné úrokové sazby zahrnují slevy za:
pojištění schopnosti splácet od mBank: 0,25% p.a.
obrat na účtu mKonto (ve výši 15 000 Kč měsíčně): 0,50% p.a.
Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

mHypotéka Light
mHypotéka pro neúčelový hypotéční úvěr s ﬁxní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další úroková období při řádném splácení úvěru a plnění
smluvních podmínek.
Doba ﬁxace:

Výše LTV:

Úroková sazba:

1 rok

0 - 50 %

3,79% p.a.

51 - 65 %

3,79% p.a.

66 - 75 %

3,89% p.a.

0 - 50 %

3,69% p.a.

51 - 65 %

3,69% p.a.

66 - 75 %

3,89% p.a.

0 - 50 %

3,59% p.a.

51 - 65 %

3,69% p.a.

66 - 75 %

3,79% p.a.

3 roky

5 let

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

mHypotéka Light - Investiční úvěr zajištěný nemovitostí
Doba ﬁxace:

Výše LTV:

Úroková sazba:

1 rok

0 - 50 %

3,59% p.a.

51 - 65 %

3,69% p.a.

66 - 75 %

3,79% p.a.

0 - 50 %

3,49% p.a.

51 - 65 %

3,59% p.a.

66 - 75 %

3,79% p.a.

3 roky
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5 let

0 - 50 %

3,39% p.a.

51 - 65 %

3,49% p.a.

66 - 75 %

3,59% p.a.

Hotovostní úvěr mPůjčka Plus
Úroková sazba pro hotovostní úvěr mPůjčka Plus. Uvedené úrokové sazby jsou v % p. a.
Výše úvěru (Kč)
Doba splatnosti (měsíce)

0 - 50 000

51 000 - 100 000

101 000 - 200 000

201 000 - 400 000

401 000 - 600 000

0-23

9,90 %

9,90 %

9,90 %

8,90 %

8,90 %

24-60

9,90 %

8,90 %

7,90 %

7,90 %

7,90 %

61-84

-

8,90 %

6,90 %

6,90 %

5,90 %

85-96

-

-

-

6,90 %

5,90 %

Úroková sazba pro hotovostní úvěr mPůjčka Plus s pojištěním schopnosti splácet. Uvedené úrokové sazby jsou v % p. a.
Výše úvěru (Kč)
Doba splatnosti (měsíce)

0 - 50 000

51 000 - 100 000

101 000 - 200 000

201 000 - 400 000

401 000 - 600 000

0-23

7,90 %

7,90 %

7,90 %

6,90 %

6,90 %

24-60

7,90 %

6,90 %

5,90 %

5,90 %

5,90 %

61-84

-

6,90 %

4,90 %

4,90 %

3,90 %

85-96

-

-

-

4,90 %

3,90 %

Úroková sazba první mPůjčky Plus do výše 40 000 Kč se splatností 24 měsíců

0 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

Poznámka:
Podmínkou získání mPůjčky Plus do výše 40 000 Kč se splatností 24 měsíců s úrokem 0 % p.a. je, že jde o klientovu první půjčku v mBank.

Hotovostní úvěr mPůjčka (od 1. 11. 2009 již nenabízený)
Úroková sazba pro hotovostní úvěr mPůjčka

od 16,25 % do 18,63 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

Hotovostní úvěr Půjčka Pro
Úroková sazba pro hotovostní úvěr Půjčka Pro

13,9 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

zákonný úrok z prodlení

mBank.cz

mBank S. A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S. A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
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Produkty pro podnikatele – fyzické osoby podnikatelé
Podnikatelský účet mKonto Business
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

22 % p.a.

Podnikatelský účet mKonto Business s mRezervou Business (povolené přečerpání)
Úroková sazba Povoleného přečerpání

13 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

22 % p.a.

Spořicí účet eMax Business
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou

0,01 % p.a.

Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

22 % p.a.

Podnikatelský úvěr mPůjčka Business
Úroková sazba pro podnikatelský úvěr mPůjčka Business

5,9 % p.a. – 9,9 % p.a.

Sankční úroková sazba zadlužení po splatnosti

22 % p.a.

mBank.cz

mBank S. A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S. A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
1/1

