Szczegółowy wykaz zmian w dokumencie
Kredyt gotówkowy
26 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego w ramach Kompakt
Finanse”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

wysokość kapitału zakładowego
- rozdział 2, stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A.
od 01.01.2022 r. to 169.539.536 złotych.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt Finanse”
(Rozdział 25, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się wysokość kapitału zakładowego, którą
wpisze sąd do krajowego rejestru sądowego.
Kiedy zmienia się tabela? rozdział 23

Dodajemy zapis, że zmiana tabeli może dotyczyć:
•
•
•
•

zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania,
usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty,
przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług,
których już nie sprzedajemy,
zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania.

Porządkujemy obecne powody zmiany tabeli i dodajemy nowe, czyli:
•
•

zmianę wysokości stawek oprocentowania,
dostosowanie naszych systemów informatycznych.

Uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku
i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy:
•
•
•
•

dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany,
wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług
banku,
wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług,
sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych.

W całym rozdziale upraszczamy język, aby ułatwić Ci lekturę.
Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie
wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie:
•
•

Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na
wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz
zapisów „Regulamin kredytu gotówkowego w ramach Kompakt Finanse” (Rozdział 25, ust 2, lit. f). Pozwalają
one na modyfikację treści, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług.

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.
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