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15 kwietnia 2019 r. zmienimy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse, produkty bankowe dostarcza 

mBank, dlatego obowiązujące Regulaminy dostosowaliśmy do nowej marki.  

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy  

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w 

ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 

Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w 
ramach Kompakt Finanse.   

cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska. 

Dostęp do banku – cały 
regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym dniu 
zostanie ona wyłączona.  

Od 15.04.2019 roku strona internetowa Banku będzie dostępna pod adresem: 
www.kompaktfinanse.pl. 

Transakcje BLIK - §15 Z transakcji BLIK możesz korzystać do 14.04.2019 roku.   

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery paragrafów wskazane w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 14-04-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 14-04-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianie, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla 

osób fizycznych w ramach Orange Finanse (§ 51 ust. 1 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów.  

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Usługi płatnicze 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Kompakt  Finanse. 

Wykaz  zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

http://www.finanse.pl/


Postanowienia ogólne - § 1 

Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse.  

cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,   

 usuwamy nazwę Orange Polska.  

Transakcja BLIK – rozdział V  Z transakcji BLIK możesz korzystać do 14.04.2019 roku.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 14-04-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę , bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 14-04-2019 r.  

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianie, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse (§ 81 pkt 4 i 5.). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Karta debetowa 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmian 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie kart 
debetowych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse.  

cały regulamin W definicjach i całym regulaminie:  

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse, 

 usuwamy nazwę Orange Polska. 

Dostęp do Banku – cały 
regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku.  

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.kompaktfinanse.pl 

Aktywacja karty i 
zdefiniowanie PIN  przed 
otrzymaniem karty - § 7, § 8 

15.04.2019 roku wyłączamy aplikację mobilną, dlatego korzystanie z 
płatności za pomocą Android Pay od tego dnia nie będzie możliwe.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery paragrafów wskazane w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu. 



Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 14-04-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 14-04-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianie, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla 

osób fizycznych w ramach Orange Finanse (§ 51 ust. 1 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów.  

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Karta kredytowa 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie kart 
kredytowych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse.  

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse, 

 usuwamy nazwę Orange Polska. 

Usunęliśmy pojęcie: Płacę z Orange. Nie będziesz już mógł korzystać z tej usługi.  

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym dniu zostanie 
ona wyłączona. 

Dostęp do Banku – cały 
regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. 

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.kompaktfinanse.pl. 

Aktywacja karty i 
zdefiniowanie PIN - przed 
otrzymaniem karty - § 7, § 8  

15.04.2019 roku wyłączamy aplikację mobilną, dlatego korzystanie z płatności za 
pomocą Android Pay nie będzie możliwe.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 14.04.2019 r. zgłosić 

sprzeciw albo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 14-04-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, 

w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Podstawa wprowadzenia zmian 



Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse (§75  ust. 1 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Kredyt gotówkowy 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Kompakt 

Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Kompakt 
Finanse.  

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska. 

Dostęp do Banku – cały 
regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym dniu zostanie 
ona wyłączona. 

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.kompaktfinanse.pl 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

bez ponoszenia opłat. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych 

w ramach Kompakt Finanse (§ 33 ust. 1 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Kredyt odnawialny 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Kompakt 

Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 



pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Kompakt 
Finanse. 

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie: 

 zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt Finanse,  

 usuwamy nazwę Orange Polska. 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku. Po tym dniu zostanie 
ona wyłączona. 

Dostęp do Banku – cały 
regulamin 

Z aplikacji mobilnej możesz korzystać do 14.04.2019 roku.  

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.kompaktfinanse.pl. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

bez ponoszenia opłat. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych 

w ramach Kompakt Finanse  (§ 26  ust. 1 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy:  

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Lokaty 

15.04.2019 r.  zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 

dla osób fizycznych  w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 

Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse.  

cały regulamin W definicjach i całym regulaminie zmieniamy nazwę z Orange Finanse na 
Kompakt Finanse. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

na zasadach określonych w Regulaminie. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych 

lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych  w ramach Orange Finanse (§15 ust. 1 pkt 4) oraz Kodeksu Cywilnego 

(art. 384§4 i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wprowadzamy do oferty Banku lub wycofujemy z oferty Banku usługi i produkty,  



 dodajemy przyczyny zmiany wzorców umownych. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu 

15.04.2019 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cała tabela Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Tabeli 
funkcjonalności  

W definicjach i całej Tabeli zmieniamy nazwę z Orange Finanse na Kompakt 
Finanse. 

Z aplikacji mobilnej, transakcji BLIK oraz Infolinii na klik możesz korzystać do 
14.04.2019 roku. Po tym dniu zostaną one wyłączone. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 14-04-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 14-04-2019 r., 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianie, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych  

(część VI ust. 2 pkt d) i e). Pozwalają one na modyfikację w sytuacji wycofania z oferty Banku produktów i usług 

oraz zmiany nazwy marketingowej usług i produktów. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody 

zmian. 

Reklamacje 

15.04.2019 r. zmieniamy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Kompakt Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 1 Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie 
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Kompakt Finanse.  

Cały regulamin W definicjach i całym regulaminie zmieniamy nazwę z Orange Finanse na 
Kompakt Finanse. 

Z transakcji BLIK możesz korzystać do 14.04.2019 roku. 

Strona internetowa Banku będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.kompaktfinanse.pl. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 



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

których dotyczy Regulamin. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 

Orange Finanse (§ 9 pkt 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wycofujemy z naszej oferty usługi lub produkty, 

 zmieniamy nazwę marketingową usług lub produktów. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse 

15.04.2019 r. zmieniamy Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały słowniczek Wprowadzamy nowy dokument - Regulamin produktów i usług dla klientów 
Kompakt Finanse (Oddziału Bankowości Mobilnej mBanku S.A.). Ma on 
pierwszeństwo przed innymi dokumentami wskazanymi w Słowniczku.  

W definicjach i całym Słowniczku zmieniamy nazwę z Orange Finanse na 
Kompakt Finanse. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz zgłosić sprzeciw albo 

wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Sposób w jaki możesz to zrobić opisaliśmy w poszczególnych 

regulaminach w części dotyczącej rozwiązania Umowy. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Słowniczka pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych (cz. 4 

ust. 2, pkt. 4 i 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wycofuje się z oferty Banku usługi lub produkty lub 

zmienia się nazwa marketingowa usługi i produktu.  

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) 



Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych 

rachunków dla osób fizycznych w ramach Kompakt 

Finanse 

988b0513d39bd2cc7c5af10004cbd89da63d6fa0c

c7499f7a61a8501123bfbcb 

Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w 

ramach Kompakt Finanse 

f40ed82fc211616f40dbecfcafb8df91e153241adc7

537cb5d6d43b5123e422d 

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w 

ramach Kompakt Finanse 

7ae8a18ee7127ba49a230fe8f8b4d3e591229f1475

40ac0f24f23a56e023aa78 

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w 

ramach Kompakt Finanse 

f24e421e99294dc52cc7110e84ac632c88c732c0a

c276552a658a2a92df25083 

Regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób 

fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

d10e764ee68a80a743932b3c7323d41744b773a09

c874e9df19a383e08c70f82 

Regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób 

fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

d6759bcd5957b6aee2eb1dd64e5fd927cf2d404a

08e037fe87d54e046acf6fe2 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 

terminowych lokat oszczędnościowych dla osób 

fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

40a107e04fa56b4f23fc23a0e4f568af4d4a231592

6414a8c37fe88d1ad23eff 

Tabele funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów 

Kompakt Finanse  

be7603fcc9ab0a6b4b0aa78443610ec8cd657e0e7

38b39e2da7163ed17cdf62 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla 

klientów Kompakt Finanse 

b3d67a9c9e4c5db2a00d45c4c3a7eb3460f118189

03bcfeff5d1ca00e6cdbf66 

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób 

fizycznych w ramach Kompakt Finanse 

79bd94a0cc819db0be16618935b634d848ef50b0

255d87e462b65aac93ed229f 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w 

ramach Kompakt Finanse 

c92e7dddc8cca0a362c999132537a78e8b8daa8ab

e84cff2f2f9b4180880fd54 

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse 

9a3cd55bd3ab419be086d9500a6d6d6284511018

916ed8a45796f4e0a2e92efd  
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