
1/2 

 

  

Szczegółowy wykaz zmian w 

Regulaminie kredytu gotówkowego 
12 czerwca 2020 r  wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego w ramach Kompakt Finanse” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 6 – skutki 
wcześniejszej całkowitej spłaty 
kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 255 550 zł, zwrócimy Ci 

automatycznie części kosztów, jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które 

dotyczą okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała umowa. Pieniądze 

dostaniesz na rachunek kredytowy, z którego spłacałeś kredyt. Aby pobrać je z 

rachunku kredytowego - złóż dyspozycję, w której wskażesz nam numer swojego 

rachunku osobistego, na jaki chcesz je przekazać. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt 

Finanse.” (Rozdział 24, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy system informatyczny. 

Rozdział 16 – obsługa klienta w 
czasie stanu nadzwyczajnego 

Dodajemy zapisy o tym, jak może zmienić się sposób w jaki Cię obsługujemy, gdy 

władze ogłoszą: 

 stan nadzwyczajny, 

 stan zagrożenia epidemicznego, lub stan epidemii. 

Rozdział 17 – Twoje dane Jeśli poprosimy Cię o: 

 uzupełnienie numeru PESEL lub innych Twoich danych, lub o 

 aktualizację Twoich danych 

- jak najszybciej to zrób. 

Rozdział 18, 27 – szyfrowanie 
załączników  

Dodajemy postanowienia o szyfrowanych załącznikach, które możesz otrzymać od 

nas e-mailem. Będziesz mógł je otworzyć za pomocą hasła do dokumentów 

szyfrowanych lub za pomocą hasła jednorazowego w postaci kodu SMS. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt 

Finanse.” (Rozdział 24, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 

istniejących produktów i usług. 

Rozdział 18 – adres 
korespondencyjny 

 

 Dodajemy postanowienie, że adresem korespondencyjnym jest Twój adres 

zamieszkania, chyba że podasz nam drugi adres na który mamy wysyłać do 

Ciebie korespondencję.  

 Jeśli w innych dokumentach mówimy o „Twoim adresie”- przyjmujemy, że jest to 

Twój adres korespondencyjny.  

 W umowie, regulaminie lub innym dokumencie do produktu lub usługi możemy 

wskazać inny sposób, w jaki przekażemy Ci korespondencję. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt 

Finanse.”  (Rozdział 24, ust. 2, lit. h). Pozwalają one na zmianę regulaminu,  gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery rozdziału w wierszu „podstawa 
prawna” odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 13 czerwca 2020 r. wypowiedzieć 

umowę. Nie poniesiesz za to opłat.  
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Identyfikator zmienionego dokumentu (SHA 256) 

b23dcffebb82455f6f513f25fbd4360e1473c39a6649adb1078baf333aef97b6 

 

 
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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