
 

 

 
 

 

 

Dokument ten stanowi: Wzór aneksu do umowy 
 

1. Kto zawiera aneks 

bank (kredytodawca)  

konsument 

(kredytobiorca)  
 

data zawarcia   

 

2. Co wprowadzamy aneksem: 

Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (stopy 

referencyjnej). Opisujemy je w pkt „Jak postępujemy, gdy musimy stosować wskaźnik alternatywny?”. 

 
 

1) Pojęcia, których używamy w tej części umowy oznaczają: 
 

administrator  podmiot, który kontroluje opracowywanie wskaźnika podstawowego 

bank centralny bank centralny właściwy dla waluty wskaźnika podstawowego  

korekta wartość lub działanie, które stosujemy, aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia 

wskaźnika podstawowego wskaźnikiem alternatywnym; 

korekta może być: 

• wartością dodatnią, ujemną, zerową,  

• określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie 

dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki), 

• obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem wskaźnika. 

organ nadzoru organ nadzoru nad administratorem lub Komisja Europejska 

wskaźnik podstawowy wskaźnik referencyjny (stopa referencyjna), który stosujemy w umowie, aby ustalić 

oprocentowanie  

wskaźnik alternatywny wskaźnik referencyjny, który zastępuje wskaźnik podstawowy w sytuacjach opisanych w tej 

części  aneksu.  

 

1) Zwróć uwagę na to, że w dokumencie używamy zwrotów typu „Ty” oraz „my”: 
a) jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) - mamy na myśli osobę, która na zasadach, jakie opisaliśmy 

w aneksie  może korzystać z kredytu. Jest nią np. kredytobiorca czy reprezentant kredytobiorcy. Dotyczy to 

również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „możesz”, „dysponujesz”, „określasz”, 

b) jeśli piszemy w formie „my” – mamy na myśli mBank S.A. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich  

jak np. „stosujemy”, „używamy”, „przyjmujemy”.  

 

 

2) Zasady postępowania 
  

a) Stosujemy zasady opisane w tej części aneksu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią 
inaczej. 

b) Stosowanie wskaźnika podstawowego w danym dniu oznacza, że używamy wskaźnika podstawowego 

opublikowanego tego dnia, aby ustalić wysokość odsetek.   

c) Stosowanie wskaźnika alternatywnego od danego dnia oznacza, że od tego dnia stosujemy wskaźnik alternatywny, 

w tych dniach, w których zgodnie z umową mieliśmy stosować wskaźnik podstawowy. 

d) Wskaźnik alternatywny, skorygowany o korektę, stosujemy w sytuacjach opisanych w tabeli: 

 

 

 

Rodzaj zdarzenia  Kiedy stosujemy wskaźnik alternatywny? 

wskaźnik podstawowy nie jest publikowany, a administrator lub organ 

nadzoru nad administratorem oświadczył, że brak publikacji jest 

trwały 

od pierwszego dnia, w którym wskaźnik podstawowy 

nie jest publikowany 

administrator lub organ nadzoru nad administratorem oświadczył, że 

wskaźnik podstawowy przestał albo przestanie być reprezentatywny 

od pierwszego dnia, w którym wskaźnik podstawowy 

przestał być reprezentatywny (zgodnie z 

oświadczeniem administratora lub organu nadzoru) 

zdarzenie, które sprawia, że nie możemy (lub nie będziemy mogli) 

stosować zgodnie z prawem wskaźnika podstawowego w umowie  

 To na przykład sytuacja, gdy administratorowi cofnięto licencję, 

jeśli z tej przyczyny nie będziemy mogli stosować wskaźnika 

podstawowego. 

od pierwszego dnia, w którym nie możemy stosować 

wskaźnika podstawowego w umowie 

 

e) Gdy wskaźnika podstawowego nie opublikowano z innych powodów niż opisane w tabeli, w każdym dniu stosujemy 

wskaźnik alternatywny, skorygowany o korektę, aż do dnia ponownej publikacji wskaźnika podstawowego. 



 

 

 
 

 

 

 
3) Jak postępujemy, gdy musimy stosować wskaźnik alternatywny? 

 

etap I  

1. Jeśli organ nadzoru wskazał wskaźnik alternatywny, stosujemy go zamiast 

wskaźnika podstawowego. 

2. Zmieniamy wskaźnik alternatywny o korektę.  

3. Gdyby organ nadzoru nie wskazał korekty, przyjmujemy, że korekta jest średnią 

różnic między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem alternatywnym. 

Dodajemy ją do wskaźnika alternatywnego. 

4. Nie dodajemy korekty, jeśli organ nadzoru tak wskazał, gdy podawał wskaźnik 

alternatywny.  

etap II - jeśli etap I nie przyniesie 

rezultatu (nie nasąpi) 

1. Jeśli bank centralny wskazał wskaźnik alternatywny, stosujemy go zamiast 

wskaźnika podstawowego. 

2. Zmieniamy wskaźnik alternatywny o korektę, którą wskazał bank centralny. 

3. Gdyby bank centralny nie wskazał korekty, przyjmujemy, że korekta jest średnią 

różnic między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem alternatywnym. 
Dodajemy ją do wskaźnika alternatywnego. 

4. Nie dodajemy korekty, jeśli bank centralny tak wskazał, gdy podawał wskaźnik 

alternatywny.  

etap III – jeśli etapy I-II nie 

przyniosą rezultatu (nie nastąpią) 

1. Jeśli administrator wskazał wskaźnik alternatywny, stosujemy go zamiast 

wskaźnika podstawowego. 
2. Zmieniamy wskaźnik alternatywny o korektę, którą wskazał administrator. 

3. Gdyby administrator nie wskazał korekty, przyjmujemy, że korekta jest średnią 

różnic między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem alternatywnym. 

Dodajemy ją do wskaźnika alternatywnego.  

4. Nie dodajemy korekty, jeśli administrator tak wskazał, gdy podawał wskaźnik 

alternatywny.  

etap IV – jeśli etapy I-III nie 

przyniosą rezultatu (nie nastąpią) 

1.  Jako wskaźnik alternatywny stosujemy stopę referencyjną, czyli: 

- dla PLN – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, 

2. Zmieniamy wskaźnik alternatywny o korektę.  

3. Korekta jest równa średniej różnic między wskaźnikiem podstawowym                              

a wskaźnikiem alternatywnym.  

4. Tą korektę dodajemy do wskaźnika alternatywnego.  

kiedy i jak ustalamy korektę 

1. Korektę ustalamy raz i nie zmienia się ona przez cały czas, w którym stosujemy 

wskaźnik alternatywny. Jest ona średnią arytmetyczną różnic z badanego 

okresu. 

2. Aby ustalić średnią różnic: 

1) Przyjmujemy jako badany okres 182 dni przed pierwszym dniem,                       

w którym: 

a) wskaźnik podstawowy przestanie być publikowany; 
b) wskaźnik podstawowy przestanie być reprezentatywny zgodnie                    

z oświadczeniem administratora lub organu nadzoru nad 

administratorem; 

c) zgodnie z prawem nie możemy stosować wskaźnika podstawowego         

w umowie; 

Jeśli wystąpi więcej niż jedno z tych zdarzeń, różnicę liczymy od tego 

zdarzenia, które wystąpi jako pierwsze.   

2) Obliczamy różnicę między wskaźnikiem podstawowym a wskaźnikiem 

alternatywnym, osobno dla każdego dnia w którym był publikowany 

zarówno wskaźnik podstawowy, jak i wskaźnik alternatywny; 

3) Dodajemy różnice do siebie i tak uzyskany wynik dzielimy przez liczbę dni 
z publikacjami obu wskaźników z badanego okresu.  

Kiedy wracamy do wskaźnika 

podstawowego 

1. Jeśli stosujemy wskaźnik alternatywny ponieważ:  

• zaprzestano publikacji wskaźnika podstawowego,  

• wskaźnik podstawowy utracił reprezentatywność,  

• doszło do innego zdarzenia, które sprawia, że bank nie może (lub nie 

będzie mógł) stosować zgodnie z prawem wskaźnika podstawowego w 

umowie, 

stosujemy wskaźnik alternatywny także, jeśli te przyczyny ewentualnie później 

ustąpiły.  

2. Jeśli zastosowanie wskaźnika alternatywnego wynika z innych powodów, wracamy 

do stosowania wskaźnika podstawowego od dnia, w którym wskaźnik podstawowy 

jest ponownie publikowany. 

zmiana metody ustalania 

wskaźnika 

Jeśli administrator zmieni metodę (sposób), w który ustala wskaźnik podstawowy, nie 

zmieniamy w żaden sposób postanowień umowy. Stosujemy zmieniony wskaźnik 

podstawowy, nawet gdyby administrator uznał zmianę za istotną. 

sposób powiadomienia o zmianie 

wskaźnika 

1. Otrzymasz od nas informację za każdym razem, gdy: 

1) doszło do zdarzenia, które sprawia, że nie możemy (lub nie będziemy mogli) 

stosować wskaźnika podstawowego; 

2) zaprzestano publikacji wskaźnika podstawowego; 

3) zastosowaliśmy wskaźnik alternatywny; 
4) zastosowaliśmy korektę; 

5) wróciliśmy do stosowania wskaźnika podstawowego. 

2. Informacje te przekażemy w ten sam sposób, w jaki informujemy o zmianach 

oprocentowania. 



 

 

 
 

 

 

kiedy wskaźnik alternatywny staje 

się wskaźnikiem podstawowym  

Za każdym razem, gdy wskaźnik podstawowy trwale zastąpimy wskaźnikiem 

alternatywnym, w zapisach umowy, które dotyczą wskaźnika podstawowego (stopy 

referencyjnej) stosujemy zamiast niego: 

1) wskaźnik alternatywny oraz 

2) korektę na zasadach opisanych w aneksie.  

informacje o wskaźnikach 
Informacje, które dotyczą wskaźników oraz wskaźników alternatywnych znajdziesz na 

naszej stronie internetowej.  

 

3. Postanowienia końcowe 

stosowanie aneksu i umowy Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się. 
 

prawo umowy 1. Do zawarcia oraz wykonywania aneksu stosuje się prawo polskie 

2. Do porozumiewania się stosowany jest język polski. 

wejście w życie aneksu 

Aneks wchodzi w życie w dacie zawarcia aneksu. Aneks stosujemy także wtedy gdy 

zdarzenie opisane w tabeli z pkt. 2 powyżej (Zasady postępowania) nastąpiło przed datą 

zawarcia aneksu. 

   

liczba egzemplarzy aneksu Aneks sporządzono w jednym egzemplarzu dla każdego z kredytobiorców oraz w jednym 

egzemplarzu dla banku. 

 

 

Podpisy stron aneksu:  

 

! 

 

 

______________________________ 
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna, 

podpis z upoważnienia banku 

 

______________________________ 
                                        data, podpis kredytobiorcy 

! 

 

Podpis/y złożono w mojej obecności 

 

______________________________ 
pieczątka funkcyjna, 

podpis z upoważnienia banku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia:  

 symbol informacji stosowany w aneksie podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe 

objaśnienie zapisów aneksu. 

 

1. Adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 

2. Adres strony internetowej mBanku: www.mbank.pl 

3. Adres e-mail:kontakt@mbank.pl 

4. Nr telefonu BOK: +48 42 630 08 00 

http://www.mbank.pl/


 

 

 
 

 

 

Oświadczenie to jest wzorem odstąpienia od aneksu do umowy kredytu. Gdy chcesz zawrzeć aneks, nie wypełniaj  

i nie podpisuj tego oświadczenia.  

 
Wzór oświadczenie  
 
 

Jeśli chcesz odstąpić od aneksu wypełnij, podpisz i złóż Oświadczenie o odstąpieniu od aneksu. Możesz to zrobić w placówce 

banku lub wysłać na adres: 

• adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2. 

• adres do doręczeń elektronicznych: nie ma.  
 

wpisz swoje 

dane: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(PESEL) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

1Oświadczam, że odstępuję od aneksu do umowy ………………………………………………………… z dnia ………………………………… udzielonego 

mi przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00 – 850 Warszawa.  

 
2Oświadczam, że odstępuję od aneksu do umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych z dnia ………………………………… 

udzielonego mi przez mBank Hipoteczny S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00 – 850 Warszawa  

 
3Oświadczam, że odstępuję od aneksu do umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych z dnia ………………………………… 

udzielonego mi przez mBank S.A. (którego aktualnym wierzycielem jest mBank Hipoteczny S.A.) z siedzibą w Warszawie,  

ul. Prosta 18, 00 – 850 Warszawa  

 
 
 
___________________________ 

data i podpis kredytobiorcy/-ów 

 
 
 
 
 
 

 
1 Zapis dotyczy kredytów udzielonych przez mBank S.A. 
2 Zapis dotyczy kredytów, udzielonych przez mBank Hipoteczny S.A. 
3 Zapis dotyczy kredytów, których aktualnym wierzycielem jest mBank Hipoteczny S.A. 


