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Karta do konta 

29 kwietnia 2019 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów,  

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi.  

Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę.  

Usługa wielowalutowa –

Rozdział 10  

Od teraz w regulaminie znajdziesz także informacje o usłudze 

wielowalutowej, którą możesz włączyć dla swoich kart debetowych. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 28-04-2019 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28-04-2019 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 debetowych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 58 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

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 kredytowa 

25 kwietnia 2019 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin Zmieniamy nazwę regulaminu. Jego nowa nazwa to:  

 Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i Klientów Private 
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Dlatego znajdziesz w nim również nowe zapisy oraz pojęcia w słowniczku, 

które dotyczą klientów Private Banking.  
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Wypowiedzenie Umowy – § 
91 

Możemy wypowiedzieć umowę lub obniżyć kwotę kredytu, jeżeli dojdzie do 

przekształcenia lub wypowiedzenia rachunku. Jeśli po jego przekształceniu 

konieczne będzie wydanie karty innego typu, zrobimy to na Twój wniosek.  

Informacja o zmianie 
regulaminu 

O zmianie regulaminu będziemy informować za pośrednictwem:  

 serwisu transakcyjnego,  

 strony internetowej Banku,  

 w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. 

Blokowanie korzystania z 
karty – §30 

Możliwość samodzielnego blokowania oraz odblokowywania:  

 posługiwania się kartą, nie dotyczy przelewów z rachunku karty 
kredytowej, 

 dokonywania transakcji za granicą Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy 

zamówień internetowych, telefonicznych lub pocztowych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 24-04-2019 r. zgłosić 

sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 24-04-2019 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 Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 86 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

zmieniamy lub rozszerzamy funkcjonalność istniejących produktów oraz zmieniamy system informatyczny.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

Kredyt odnawialny 

13 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Oprocentowanie kredytu –

Część 10 
 

Obniżamy maksymalne oprocentowanie kredytu. Oznacza to, że nie 

przekroczy ono tego poziomu, nawet gdy w przyszłości wzrosną stopy 
procentowe. 

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 kredytu odnawialnego w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. (Część 14. Kiedy zmienia się Regulamin). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz gdy zmieniamy system 

informatyczny.  

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

Kredyt gotówkowy 

13 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Oprocentowanie kredytu –

Część 8 
 

Obniżamy maksymalne oprocentowanie kredytu. Oznacza to, że nie 

przekroczy ono tego poziomu, nawet gdy w przyszłości wzrosną stopy 
procentowe. 

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 kredytu gotówkowego w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. (Część 19. Kiedy zmienia się Regulamin). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz gdy zmieniamy system 

informatyczny.  

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

mPożyczka 

13 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Oprocentowanie pożyczki –
§14 
 

Obniżamy maksymalne oprocentowanie pożyczki. Oznacza to, że nie 

przekroczy ono tego poziomu, nawet gdy w przyszłości wzrosną stopy 
procentowe. 

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 mPożyczki dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 32 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz gdy zmieniamy system 

informatyczny.  

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

Lokaty  

5 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin 

 
 

 Zmieniamy nazwę regulaminu, w którym opisujemy zasady na jakich 

otwieramy i obsługujemy lokaty dla posiadaczy rachunków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych i oszczędnościowych. Jego nowa 
nazwa to: 

 Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Znajdziesz w nim także zapisy, które dotyczą lokat, jakie otwieramy dla 
posiadaczy rachunków firmowych i klientów Private Banking.  

 Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów, 

 dodatkowe wyjaśnienia, 

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi.  

Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę.  

Oprocentowanie lokaty – 

Rozdział 10 ; Opłaty i 

prowizje dotyczące lokaty 

– Rozdział 11 

Zapisy o tym dlaczego i jak możemy zmienić:  

 oprocentowanie lokaty, 

 opłaty i prowizje, 

 Taryfę prowizji i opłat oraz 

 Tabelę oprocentowania, 
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Znajdziesz w regulaminie rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych i 

oszczędnościowych. Wcześniej te informacje były w regulaminie lokat w § 
13 i § 14. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz w każdej chwili 

wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych 

lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  (§15 ust. 1 pkt 

7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie 

zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

Usługa Pakiet 

29 kwietnia 2019 r. zmieniamy Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Opis usługi – Rozdział II  Posiadacze rachunków: 

 mKonto Intensive 

 mKonto Aquarius 

 mKonto Aquarius Classic  

w ramach swojego rachunku korzystają już z usług oferowanych w Pakiecie. 

Wyłączenie usługi – 

Rozdział V 

Klienci, którzy mają mKonto Aquarius, Classic lub Intensive w ramach 

rachunku korzystają już z usług oferowanych w Pakietach.  Dlatego do końca 

kwietnia wyłączymy im usługę Pakiet. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

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 art. 384 i 3841 Kodeksu cywilnego. 
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Limity na przelewy internetowe 

21 kwietnia 2019 r. zmieniamy domyślną wartość dziennego limitu kwotowego na przelewy internetowe. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Dzienny limit na przelewy 
internetowe  

Zmniejszamy domyślny dzienny limit na przelewy internetowe z 500 000 zł 

do 50 000 zł. W serwisie transakcyjnym, w każdej chwili możesz go 

dopasować do swoich potrzeb. Jeśli już to zrobiłeś, nic się dla Ciebie nie 
zmienia. 

Więcej informacji na temat dziennych limitów na przelewy internetowe 
znajdziesz na naszej stronie www: 

https://www.mbank.pl/pomoc/faq/uslugi/przelewy/limity-przelewow-
autoryzowanych/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 20-04-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 20-04-2019 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 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (§ 15 ust 4). Pozwalają one na zmianę 

limitów kwotowych w formie i terminie przewidzianym dla informowania o zmianach tego Regulaminu. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

 

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. 

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
4967b373834bf61c0cdd481a9d661abc4ef16451e2a1
b31750275eaee0343196 

Regulamin kredytu odnawialnego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 
b1042f5aedbb9e93a4e87730a6c405bcc0c73c2365d0
503e8ce3c8ee5ffc7cc1 

Regulamin lokat w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

56b9501aaafe25deadbd30a46592d0b8920529fd81ef
638562a707ee3de16562 

https://www.mbank.pl/pomoc/faq/uslugi/przelewy/limity-przelewow-autoryzowanych/
https://www.mbank.pl/pomoc/faq/uslugi/przelewy/limity-przelewow-autoryzowanych/
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Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

92706339a05c085feae8abed3bac915358fe2b429868
a1a4188fc54344c59728 

Regulamin kart kredytowych dla osób 
fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.  

4635fa09d78044564072a8944410ad323374b69
9c91afffa57023a06b3684a50 

Regulamin kredytu gotówkowego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.  
1b0e88fd4752e842c3e9d8dbafcb2f0ea142b33f3
60a0c6900231f416a25ee76 

Regulamin udzielania mPożyczki dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

37fcefd67b52c96d646515bcc902ef28d65cf0d70
40dba2a433ec861b5c42ad1 
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