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Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych 

w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 63. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz Umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. (par. 50 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Lokata 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych  

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 18. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

umowę lokaty 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 (par. 15 ust. 1 pkt 1 

i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 
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 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Karta do konta 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych  

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 

Znajdowały się one do tej pory w § 64. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

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

Orange Finanse (par. 55 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Usługi płatnicze 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 84. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 
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Podstawa wprowadzenia zmian 

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

Orange Finanse (par. 81 pkt 1 i  7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu 

Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Karta kredytowa 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych  

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 

Znajdowały się one do tej pory w § 80. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

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

Orange Finanse (par. 74 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie 

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Kredyt odnawialny 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach 

Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 30. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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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 Orange Finanse (par. 26 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie 

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Kredyt gotówkowy 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach 

Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 37. 

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 Orange Finanse (par. 33 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści: 

 gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 dla zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i 

niezmniejszająca zakresu uprawnień Kredytobiorcy. 

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Rodzina 500+ 

25.05.2018 r. zmieniamy Zasady składania wniosków za pośrednictwem Orange Finanse - Rodzina 500+ 

w Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. Znajdowały 
się one do tej pory w części 7. 
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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 kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 zmieniamy wzorzec umowy.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Reklamacje 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 
2 

 Dodajemy adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod 
którym będziesz mógł uzyskać informacje na temat przetwarzania 
Twoich danych. 

 Rozszerzamy definicję reklamacji o zgłoszenia dotyczące 
przetwarzania danych osobowych. 

 Klienci, nie będący stroną umowy z Bankiem, którzy złożą reklamację, 
oprócz Regulaminu otrzymają dodatkowo informację dotyczącą 
przetwarzania ich danych osobowych. 

Zasady przyjmowania 
reklamacji - § 3 

Wskazujemy: 

 w jaki sposób obsługujemy reklamacje w sprawie przetwarzania Twoich 
danych oraz 

 w jakim dokumencie szczegółowo opisaliśmy zasady i tryb ich 
przetwarzania przez Bank. 

Organ nadzorczy - § 11 Skargę w zakresie ochrony swoich danych będziesz mógł wnieść 
bezpośrednio do organu nadzorczego. 

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 (par. 9 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 
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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 Orange Finanse 

641a25c77296424e557467d45e166fb3c
07f63888848e4faf64fe6b90b692f96 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 
terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 
w ramach Orange Finanse 

08221db17b7b4401ba9f846538b729b4d
1f80d86f038c336074def52aa9240da 

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach 
Orange Finanse 

62220bbf33934da042cc701cb6967bc02
6af8315cb9056c657aa64dd76bdbdea 

Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach 
Orange Finanse 

9e04948976709a36296ceacaa5a7778dd
74691ead25cfa4db88d0cfbf0bcac22 

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach 
Orange Finanse 

7d98fac01c58f96a256d41391cced36906
c0b3a6d7978f3d8de0884f476ce18a 

Regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób 
fizycznych w ramach Orange Finanse 

a100211c6920afa387a457f458fa987ccc
62c15e9618a4c746eadc7e859b1793 

Regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób 
fizycznych w ramach Orange Finanse 

52751a3ef787843dcf524eedf2f12e6009
54776259aea524bd59f6602a30ab9f 

Zasady składania wniosków za pośrednictwem Orange 
Finanse - Rodzina 500+ w Orange Finanse 

b7cb2443a2b28d6694ab99cf442d30bd7
33d0939b52acba3cd944d354fc47e5d 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w 
ramach Orange Finanse 

206cc42ebd323d3d98868bfd3d82a0cd1
9964ca9f4d5fe9f2d3cb4d7bc6a8d0b 

 

https://www.orangefinanse.pl/kid,4003980256,id,4004957147,title,Nowy-sposob-przechowywania-dokumentow-,article.html
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