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Obsługa klienta
25 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?
W definicji banku aktualizujemy
wysokość: kapitału
zakładowego i numer telefonu
do BOK (mLinii)

Opis zmiany i okoliczność faktyczna
•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Głównym numerem do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta jest numer +48 42 6
300 800.

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.
Potwierdzanie tożsamości i
wybranych oświadczeń

Wkrótce wprowadzimy w aplikacji mobilnej możliwość potwierdzania tożsamości
oraz wybranych transakcji i dyspozycji przy użyciu indywidualnych cech
biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. Touch ID) czy twarzy
(tzw. Face ID). Są to dane, które zbiera dostawca oprogramowania Twojego
urządzenia mobilnego.
Informację od kiedy będzie można korzystać z usługi, udostępnimy na naszej
stronie internetowej.
Usuwamy z regulaminu zapisy o liście haseł jednorazowych (tzw. Listy TAN) oraz o
haśle i odzewie. Robimy to, ponieważ od 19 września 2019 roku nie możesz
potwierdzać oświadczeń.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f oraz i). Pozwalają one na zmianę regulaminu:
•
•

gdy rozszerzamy funkcje istniejących usług,
gdy zapewniamy, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich
obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.

Aktywacja lub blokada dostępu
do serwisu transakcyjnego –
rozdział 18: lista czynności

Jeśli jesteś klientem Private Banking, to aby aktywować lub odblokować serwis
transakcyjny, udaj się do oddziału. Z tej usługi nie skorzystasz w placówce, BOK
oraz w serwisie transakcyjnym. Dodaliśmy o tym informację w liście czynności, na
końcu regulaminu.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i
usług.
Termin, w którym
poinformujemy Cię o zmianach
regulaminu

Poza sytuacjami wprost opisanymi w regulaminie jako wyjątek, o wszystkich
zmianach powiadamiamy Cię na 2 miesiące przed ich wprowadzeniem.
Doprecyzowaliśmy w tym zakresie zapis w regulaminie.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu gdy zapewniamy, aby postanowienia regulaminu
były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 23 sierpnia
2021 r., możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.

Reklamacje
23 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 2 – w definicji banku
aktualizujemy wysokość:
kapitału zakładowego , numer
wydziału sądu rejestrowego i
dodajemy numer telefonu do
BOK (mLinii) i Centrum
Telefonicznego Private Banking

•

Rozdział 3 – jak możesz złożyć
reklamację

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Głównym numerem do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta jest numer +48 42 6
300 800 a dla klienta Private Banking - numer 0 801 333 555.

Zmiana obowiązuje od 23.08.2021.
Dajemy Ci możliwość wskazania formy (email, pismo) odpowiedzi na reklamację.
Możesz ją wskazać przy składaniu reklamacji. Jeśli tego nie zrobisz, wyślemy Ci
pismo.
Zmiana obowiązuje od 23.08.2021.
Usuwamy zapisy o przesyłaniu reklamacji w zakresie informacji handlowej na adres
mailowy Inspektora danych osobowych. Możesz je składać zgodnie z zasadami,
które opisaliśmy w Rozdziale 3 ust. 1. Zmieniamy to, bo adres mailowy inspektora
danych osobowych służy do obsługi reklamacji dotyczących przetwarzania danych
osobowych lub praw osób, których dane dotyczą.

Rozdział 4 – reklamacje
dotyczące transakcji
płatniczych

Dodajemy postanowienie o tym, kiedy możemy uwzględnić reklamację transakcji
zgłoszoną po terminie. Rozpoznając ją będziemy się przede wszystkim opierali na
regulacjach Visa, Mastercard lub Polskiego Standardu Płatności i w oparciu o nie
ocenimy, czy możemy ją uwzględnić.

Rozdział 5 – jak rozpatrujemy
reklamacje

Dodajemy postanowienie o zwrocie na Twój rachunek kwoty reklamowanej
transakcji lub opłaty z odsetkami ustawowymi za okres od daty obciążenia rachunku
do dnia uznania rachunku. Zwrot dotyczy tylko pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji.
Zmiana obowiązuje od 23.08.2021.

Rozdział 5 i 6

Usuwamy postanowienia o formie i terminie udzielenia odpowiedzi na reklamacje
złożone do 19.12.2018 roku. Postanowienia te znajdziesz w archiwalnych
regulaminach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A. Udostępniamy je na naszej stronie internetowej.

Rozdział 7 – kiedy zmieniamy
regulamin

Zmieniamy przesłanki na podstawie, których możemy zmienić „Regulamin
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.”:.”:
•
•

dodaliśmy powód zmiany sposobu obsługi produktów i usług,
usunęliśmy wytyczne, zalecenia, rekomendacje Związku Banków Polskich.

Będziemy spójni z zapisami regulaminów właściwych dla danego produktu lub usługi,
które stosujemy łącznie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Rozdział 8 –w jakim terminie
przekażemy informacje o
zmianie regulaminu

Rozszerzamy listę sytuacji, na podstawie których możemy powiadomić Cię o zmianie
Regulaminu bez określonego okresu uprzedzenia. Jest to m.in. wtedy gdy:
•

wycofujemy z oferty produkt lub usługę, które nie mają wpływu na Twoje i
nasze prawa oraz obowiązki,
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•
•
•
•

zmieniamy funkcje produktów i usług (jeżeli nie ograniczają one
dotychczasowych funkcji produktów i usług, z których korzystasz),
zmieniamy sposób obsługi produktów i usług (jeżeli zmiana nie ogranicza
Twoich uprawnień),
wprowadzamy nowe kanały sprzedaży,
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby
postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich
obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.

Poza sytuacjami wprost opisanymi w regulaminie jako wyjątek, o wszystkich
zmianach powiadamiamy Cię na 2 miesiące przed ich wprowadzeniem. Zmieniliśmy
w tym zakresie zapis w regulaminie, który wskazywał tylko zmiany w zakresie
podmiotu uprawnionego do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu.
Zmiana obowiązuje od 23.08.2021 r.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 384 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Rozdział 3 – jak możesz złożyć
reklamację

Dodajemy adres do doręczeń elektronicznych jako kolejny adres, pod który możesz
wysłać do banku reklamacje na piśmie. Adres do doręczeń elektronicznych po
nadaniu przez właściwy organ administracji publicznej, opublikujemy na stronie
internetowej banku.
Zmiana obowiązuje od 23.08.2021 r.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział VI, paragraf 9 ust.1). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy
wchodzą w życie nowe lub zmieniają się obowiązujące przepisy prawa.
Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Rozdział 4 - reklamacje
dotyczące transakcji
płatniczych

Dodajemy definicję nieautoryzowanej transakcji. To transakcja, na którą nie
wyraziłeś zgody i jej nie autoryzowałeś lub nie zatwierdzałeś.
Robimy to, byś mógł łatwiej zrozumieć, o czym piszemy.
Dodajemy postanowienie przy zgłoszeniu przez Ciebie nieautoryzowanej transakcji
płatniczej, że nie zwrócimy Ci pieniędzy, gdy umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa naruszyłeś co najmniej jeden z obowiązków dotyczących bezpiecznego
korzystania ze sposobów dostępu. Będziemy spójni z zapisami regulaminów
właściwych dla usług płatniczych, które stosujemy łącznie z „Regulaminem
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.”
Zmiana obowiązuje od 07.06.2021.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział VI, paragraf 9 ust.7). Pozwalają one na zmianę regulaminu gdy
zapewniamy, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie
zmniejszają Twoich uprawnień
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział VI, paragraf 9 ust.7 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.
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Opłaty i prowizje
23 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?
W części Cennika, która dotyczy aktualnej
oferty banku zmieniamy zapisy w sekcji:
I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe
i debetowe karty płatnicze
2. Debetowe karty płatnicze do rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych
prowadzonych w złotych polskich:
a) Visa payWave/ Mastercard PayPass™/
Visa Tymczasowa/ Visa Pionowa/ Mastercard
Pionowa/ Visa Me/ Visa Foto/ Mastercard
Mobilna

Opis zmiany i okoliczność faktyczna
1.

2.
3.
4.

5.

b) Visa Aquarius payWave5/Mastercard
Aquarius PayPass™/ Visa Świat Intensive/
Visa Intensive/ Mastercard Intensive
c) Visa Junior/ Mastercard Junior Opaska

Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za przewalutowanie
transakcji dla kart Mastercard. Prowizja nie obejmuje kosztu, który
wynika z zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
23 sierpnia 2021 r. wycofujemy ze sprzedaży kartę Visa
Tymczasowa, dlatego dodajemy przypis z tą informacją.
Wprowadzamy przypis, że nie odnawiamy karty Mastercard Junior
Opaska.
Usuwamy zapis dotyczący awaryjnej wypłaty gotówki dla karty
Mastercard Gold PayPass, ponieważ od 23 sierpnia 2021 r.
wycofujemy tą usługę.
Usuwamy zapisy dotyczące prowizji od transakcji w punktach
oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory dla Karty Visa Classic
do rachunku eKonto prowadzonego w GBP, EUR i USD.
Zrezygnowaliśmy z wprowadzenia prowizji dla tych kart.

d) Mastercard Gold PayPassTM, eKarta
wirtualna9, Mastercard® Debit Naklejka,
Mastercard OpaskaOpaskaOpaska –
wydawane do wszystkich rachunków
3. Rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej–
eKonto walutowe
a) Karta Visa Classic do rachunku eKonto
prowadzonego w GBP, EUR, USD
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, pkt 2), lit. k) i l). Pozwalają one na zmianę taryfy, gdy:
•
•

wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy
funkcje produktów i usług.
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na
wysokość opłat i prowizji.

W części Cennika, która dotyczy aktualnej
oferty banku zmieniamy zapisy w sekcji:

1.

III. Karty kredytowe
1. Karty kredytowe Visa

2.

2. Karty kredytowe Mastercard®

3.

Wprowadzamy zapisy informujące, że od 23 sierpnia 2021 r.
wycofujemy ze sprzedaży karty kredytowe: Visa Miles & More i
Visa Miles & More Premium oraz Mastercard Miles & More i
Mastercard Miles & More Premium.
Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za przewalutowanie
transakcji dla kart Mastercard. Prowizja nie obejmuje kosztu,
który wynika z zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
Od 23 sierpnia 2021 r. wycofujemy usługę awaryjnej wypłaty
gotówki dla kart Mastercard. Dodajemy przypis z tą informacją.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32, pkt 2, lit. h i i)
Pozwalają one na zmianę cennika, gdy:
•
•

wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy
funkcje produktów i usług.
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na
wysokość opłat i prowizji.

W części Cennika, która dotyczy produktów
wycofanych ze sprzedaży, zmieniamy zapisy
w sekcji:

1.

Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za przewalutowanie
transakcji dla kart Mastercard. Prowizja nie obejmuje kosztu, który
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4. Debetowe karty płatnicze do rachunków
wycofanych ze sprzedaży:
a) Visa payWave/ Mastercard PayPass™,/
Visa Foto /Visa Pionowa /Mastercard
Pionowa/ Mastercard Mobilna

2.

b) Visa payWave/ Mastercard PayPass™,/
Visa Tymczasowa/ Visa Foto/ Visa Me/ Visa
Pionowa/ Mastercard Pionowa/ Mastercard
Mobilna
c) Visa Aquarius payWave/ Mastercard®
Aquarius PayPass™/ Visa Świat Intensive
d) Visa Me

3.

f) Karty debetowe dla posiadaczy usługi
Pakiet

4.

g) Mastercard PaySIM T-Mobile/ Mastercard
PaySIM Orange/ Mastercard® Debit
Naklejka/ Mastercard® Zegarek

5.

wynika z zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
Wprowadzamy zmiany zapisów dotyczących miesięcznej opłaty za
kartę główną/dodatkową dla rachunków: eKonto standard, eKonto
plus, eKonto m (powyżej 25 roku życia), eKonto, eKonto z
darmowymi bankomatami:
• usuwamy warunek zwolnienia z opłaty powiązany z
koniecznością jednego logowania (w danym miesiącu
kalendarzowym) do aplikacji mobilnej,
• usuwamy opłatę w wysokości 3 zł powiązaną z koniecznością
zrealizowania transakcji (w danym miesiącu kalendarzowym)
na kwotę 350 zł,
23 sierpnia 2021 r. wycofujemy ze sprzedaży kartę Visa
Tymczasowa, dlatego dodajemy przypis z tą informacją,
Usuwamy nadmiarowy przypis dotyczący prowizji za
przewalutowanie transakcji dla kart Mastercard, jaki jest przy
karcie Visa Me. Nie dotyczy on tej karty.
Usuwamy zapis dotyczący awaryjnej wypłaty gotówki dla karty
Mastercard Gold PayPass, ponieważ od 23 sierpnia 2021 r.
wycofujemy tą usługę.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, pkt 2), lit. k) i l). Pozwalają one na zmianę taryfy, gdy:
•
•

wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy
funkcje produktów i usług.
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na
wysokość opłat i prowizji.

W części Cennika, która dotyczy produktów
wycofanych ze sprzedaży, zmieniamy zapisy
w sekcji:
5. Karty kredytowe wycofane z oferty:
a) Karty kredytowe Visa
b) Karty kredytowe Mastercard®

1. Od 23 sierpnia 2021 r. wycofujemy ze sprzedaży karty kredytowe:
Visa Miles & More,Visa Miles & More Premium, Mastercard Miles &
More oraz Mastercard Miles & More Premium. Dodajemy przypis z
tą informacją.
2. Od 23 sierpnia 2021 r. wycofujemy usługę awaryjnej wypłaty
gotówki dla kart Mastercard. Dodajemy przypis z tą informacją.
3. Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za przewalutowanie
transakcji dla kart Mastercard. Prowizja nie obejmuje kosztu, który
wynika z zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
4. Od 5 października 2021 r. obniżamy opłatę za wydanie karty
głównej:
• Visa Miles & More,
• Visa Miles & More Premium,
• Mastercard Miles & More
• Mastercard Miles & More Premium
Rodzaj opłaty lub
prowizji

Visa /
Mastercard
Miles & More

Visa / Mastercard
Miles & More
Premium

Obowiązuje do
04.10.2021 r.
Opłata za wydanie karty 50 zł1 / 100 zł2
100 zł1 / 300 zł2
głównej oraz nowej w
miejsce zastrzeżonej
Obowiązuje od
05.10.2021 r.
Opłata za wydanie karty
30 0 zł
głównej oraz nowej w
miejsce zastrzeżonej
5. Od 5 października 2021 r. obniżamy opłatę roczną za kartę:
• Visa Miles & More,
• Visa Miles & More Premium,
• Mastercard Miles & More,
• Mastercard Miles & More Premium
Jednocześnie wprowadzamy warunek, który umożliwi Ci całkowite
uniknięcie tej opłaty. Nie pobierzemy jej jeśli roczna wartość transakcji
bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych
do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie
minimum:
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•
•

12 000 zł dla kart: Visa Miles & More, Mastercard Miles &
More
24 000 zł dla kart: Visa Miles & More Premium, Mastercard
Miles & More Premium

Rodzaj opłaty lub prowizji

Obowiązuje do
04.10.2021 r.
Opłata roczna pobierana po
zakończeniu każdego roku
używania karty głównej
Obowiązuje od
05.10.2021 r.
Opłata roczna pobierana po
zakończeniu każdego roku
użytkowania karty głównej
Opłata nie będzie pobrana
jeżeli roczna wartość
transakcji bezgotówkowych
(włączając przelewy ze
wszystkich kart wydanych
do rachunku danej karty
kredytowej) za ostatnie 12
miesięcy wyniesie minimum:

Visa /
Mastercard
Miles &
More

Visa /
Mastercard
Miles & More
Premium

200 zł

600 zł

100 zł

300 zł

12 000 zł

24 000 zł

Obniżki wprowadzamy, bo stopa WIBOR 3M w okresie od 30 czerwca
2020 r. do 30 września 2020 r. spadła o 15,38%.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 32, pkt 2, lit. b, h i i).
Pozwalają one na zmianę cennika, gdy:
•
•
•

zmieni się stopa WIBOR dla jednomiesięcznych lub trzymiesięcznych lokat na rynku międzybankowym.
wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy
funkcje produktów i usług.
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na
wysokość opłat i prowizji.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie :
•

regulaminów:
−
„Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust.2 lit. i),
−
„Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
(Rozdział 16, ust. 2 lit. k),
−
„Regulaminu mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
(Rozdział 16, ust.2 lit. i)”,
−
„Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
(Rozdział 17, ust. 2 lit. i),
−
„Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
(Rozdział 17, ust. 2 lit. i),
−
„Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości
detalicznej mBank” (Rozdział 9 ust. 2 lit. i),
−
„Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. l).

Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat
i prowizji.
Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 384 13841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.). Pozwalają one na
wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 23 sierpnia
2021 r., możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
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•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Opłaty i prowizje: produkty inwestycyjne
23 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne”
W całej Taryfie wprowadzamy zmiany porządkowe. Nie wpływają one na wysokość opłat, prowizji i zasad,
według których je pobieramy. Zmiany te ograniczają się do:
•
•
•

usunięcia zapisów, które nie są już aktualne,
zastosowania nowej szaty graficznej,
wskazania w stopce zmienionego adresu siedziby banku, wysokości kapitału zakładowego i numeru sądu
rejestrowego.

Zmiany wprowadzamy na podstawie „Regulaminu Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”(rozdział XI ust.2 lit. k). Pozwalają one na zmianę taryfy,
gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji.

Oprocentowanie
23 czerwca 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Sekcja „Lokaty” w ofercie
bieżącej – rozdział IV

1.

oraz wycofanej – rozdział 3

Od 1 września 2021 r. wycofujemy ze sprzedaży lokaty (zapisy przenosimy do
lokat wycofanych z oferty):
czas trwania lokaty

waluta lokaty

rodzaj stopy
procentowej

od 1 do 30 dni

PLN

stała

9 miesięczna – Lokata
(na nowe środki)

PLN

stała

12 miesięczna

PLN, USD, EUR, GBP

stała

24 miesięczna

PLN

stała

Są one dostępne w naszej ofercie do 31.08.2021 r.
2.

Aktualizujemy przypis przy lokacie na nowe środki. Dla lokat założonych od 1
września 2021r. ograniczamy możliwość jej odnowienia do lokat o tenorze 3 i 6
miesięcy.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzany na podstawie zapisów:
1.
2.

„Regulaminu lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 10, ust 3),
„Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 25, pkt 2), lit. d).

Pozwalają one na zmianę tabeli, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy
rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 1 września
2021 r., możesz do 31 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 31 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.
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Konto osobiste
24 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 1 - Co znajdziesz w
regulaminie

Dopisujemy, że zasady, na jakich udzielamy pełnomocnictwa do usługi dealera rynku
finansowego dla klientów Private Banking znajdziesz w regulaminie świadczenia
usług Private Banking.

Rozdział 14 - Kto i jak może
działać jako pełnomocnik do
rachunku?

Zmieniamy rodzaje pełnomocnictw dla klientów Private Banking:
•

•

Rozdział 31 – Lista czynności,
które możesz wykonać

pełnomocnik rodzajowy do rachunku nadal będzie mógł dysponować
rachunkiem i rachunkami z nim powiązanymi niemal tak samo jak posiadacz.
Nie będzie mógł korzystać ze wszystkich uruchomionych usług i otwierać
kolejnych produktów,
pełnomocnik szczególny będzie mógł korzystać z rachunku tylko przy pomocy
karty debetowej.

Dodajemy, że będziesz mógł wnioskować o przekształcenie rachunku, ustanowienie
lub odwołanie pełnomocnictwa także w aplikacji mobilnej. Przekażemy Ci informację
komunikatem na naszej stronie internetowej, od kiedy damy Ci taką możliwość.
(Ten zapis nie dotyczy klientów Private Banking).
Jeżeli jesteś klientem Private Banking dodajemy, że będziesz mógł wnioskować o
ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa w serwisie transakcyjnym i aplikacji
mobilnej. Na naszej stronie internetowej przekażemy informację, od kiedy damy Ci
taką możliwość.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminów, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i
usług.
Rozdział 30 - Kiedy umowa
przestaje obowiązywać

Doprecyzowujemy, że klient Private Banking może w każdym czasie zamknąć
dowolny rachunek bez okresu wypowiedzenia, również w serwisie transakcyjnym.
Dopisujemy, że zasady, na jakich klient może wypowiedzieć umowę o usługi Private
Banking są w regulaminie świadczenia usług Private Banking.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminów, 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.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminów, 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz do 23 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw
lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 23 sierpnia 2021 r.
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Podstawowy rachunek płatniczy
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
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Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 2, 15, 19, 32, 36, 45
– transakcje zbliżeniowe BLIK

Rozszerzamy funkcję usługi BLIK. Wkrótce będziesz mógł włączyć usługę transakcji
zbliżeniowych BLIK i płacić urządzeniem mobilnym.
Dlatego dodajemy:
1.
2.

3.

nowe definicje - „antena NFC”, „pre-autoryzacja”, „technologia NFC”, transakcja
zbliżeniowa BLIK”, „waluta rozliczeniowa”, „zapytanie autoryzacyjne”,
nowy rozdział w którym opisujemy:
•
warunki jakie musisz spełnić,
•
sposób w jaki możesz aktywować usługę,
•
zasady funkcjonowania usługi,
na liście czynności informacje w jakich kanałach możesz:
•
aktywować i zrezygnować z usługi transakcji zbliżeniowych BLIK,
•
zrezygnować z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za
przeliczenie waluty.

Dodatkowo w poszczególnych rozdziałach doprecyzowujemy zapisy tak, aby nie stały
w sprzeczności z nową usługą transakcji zbliżeniowych BLIK. Zapisy te dotyczą:
•
•
•
•

autoryzacji transakcji płatniczych,
zasad przewalutowań,
limitów,
możliwości aktywacji i rezygnacji z usługi w każdej chwili dla każdego urządzenia
oddzielnie.

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcję
istniejących produktów i usług.
Rozdział 32, 35-autoryzacja
transakcji BLIK

Wprowadzamy zmiany, którymi przenosimy zapisy o zasadach autoryzacji transakcji
BLIK do Regulaminu obsługi klientów. Wszystkie stosowane w banku sposoby
autoryzacji znajdziesz w jednym dokumencie - Regulaminie obsługi klientów.

Rozdział 32- limity BLIK

Doprecyzowujemy zapisy dotyczące limitów:
•
•

Rozdział 35- odmowa realizacji
transakcji BLIK

zmiana rachunku, z którego będziesz realizować takie transakcje, nie ma wpływu
na stan wykorzystania limitów,
limity obowiązują łącznie na wszystkich urządzeniach, na których masz aktywną
usługę BLIK.

Z punktu kiedy możemy nie przyjąć bądź odmówić realizacji transakcji BLIK
usuwamy podpunkty:
•
•

rachunek został zamknięty,
gdy istnieje podejrzenie, że osoba składająca zlecenie płatnicze nie jest do tego
uprawniona lub że dostęp taki jest nielegalny.

Takie informacje znajdziesz już w tym regulaminie. Aby nie było wątpliwości, że
postanowienia z rozdziału 20 dotyczą transakcji BLIK doprecyzowujemy te
informacje w rozdziale 35.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
stopka-wysokość kapitału
zakładowego, numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 7możesz do 06
lipca 2021 r., możesz do 6 lipca 2021 r.. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
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•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 06 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.

mKantor
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany
walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.

Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 3 – Jak uruchomisz
usługę?

•

•

Dodajemy informację, że usługę mKantor można uruchomić w serwisie
transakcyjnym na podstawie dyspozycji.
W przyszłości będziemy tę możliwość rozszerzać o kolejne kanały.
Dodajemy możliwość wnioskowania o usługę za pośrednictwem dealera
walutowego.
Na naszej stronie internetowej przekażemy informację, od kiedy damy Ci taką
możliwość.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i
usług.
Rozdział 4 - Jak przebiega
realizacja transakcji?

Doprecyzowujemy zapisy dotyczące rozliczenia transakcji. Dodajemy informację jak
wygląda rozlicznie transakcji w przypadku klientów Private Banking.
Co do zasady rozliczanie transakcji następuje w dniu jej zawarcia. Klient Private
Banking może zdecydować żeby transakcja rozliczyła się:
•
w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji,
•
w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji,
z jednoczesnym zablokowaniem środków dostępnych w wysokości kwoty transakcji.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
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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Usługa pakiet
23 sierpnia 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Warunki usługi pakiet dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBank S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Słownik pojęć/Stopka –
siedziba, wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

Aktualne dane banku ze słownika pojęć przenosimy do stopki. Dodatkowo:
•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Cały regulamin

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ
graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw
lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Usługa pakiet rodzinny
23 sierpnia 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Zasady usługi pakiet rodzinny”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 4 – Czym jest pakiet
rodzinny?

Sprostowaliśmy zapis, gdzie znajdziesz informacje o wszystkich zasadach
korzystania z pakietu i produktach objętych pakietem. Są one dostępne w naszych
placówkach i w BOK.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści, 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.
Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

Aktualne dane banku ze słownika pojęć przenosimy do stopki. Dodatkowo:
•
•
•

aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021
r. to 169.468.160 złotych.
sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw
lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Usługi płatnicze
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 2, 7, 11, 25, 29, 35 transakcje zbliżeniowe BLIK

Rozszerzamy funkcję usługi BLIK. Wkrótce będziesz mógł włączyć usługę transakcji
zbliżeniowych BLIK i płacić urządzeniem mobilnym.
Dlatego dodajemy:
1. nowe definicje - „antena NFC”, „pre-autoryzacja”, „technologia NFC”, transakcja
zbliżeniowa BLIK”, „waluta rozliczeniowa”, „zapytanie autoryzacyjne”,
2. nowy rozdział w którym opisujemy:
• warunki jakie musisz spełnić, aby korzystać z usługi,
• sposób w jaki możesz aktywować usługę,
• zasady funkcjonowania usługi,
3. na liście czynności informacje w jakich kanałach możesz:
• aktywować i zrezygnować z usługi transakcji zbliżeniowych BLIK,
• zrezygnować z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za
przeliczenie waluty.
Dodatkowo w poszczególnych rozdziałach doprecyzowujemy zapisy tak, aby nie stały
w sprzeczności z nową usługą transakcji zbliżeniowych BLIK. Zapisy te dotyczą:
•
•
•
•

autoryzacji transakcji płatniczych,
zasad przewalutowań,
limitów,
możliwości aktywacji i rezygnacji z usługi w każdej chwili dla każdego urządzenia
oddzielnie.

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcję
istniejących produktów i usług.
Rozdział 25, 28 -autoryzacja
transakcji BLIK

Wprowadzamy zmiany, którymi przenosimy zapisy o zasadach autoryzacji transakcji
BLIK do Regulaminu obsługi klientów. Teraz wszystkie stosowane w banku sposoby
autoryzacji znajdziesz w jednym dokumencie: Regulaminie obsługi klientów.

Rozdział 25-limity BLIK

Doprecyzowujemy zapisy dotyczące limitów. Limity obowiązują łącznie na
wszystkich urządzeniach, na których masz aktywną usługę BLIK.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Rozdział 23- czas na jaki
blokujemy kwotę przelewu na
numer telefonu

Zmieniamy termin na jaki blokujemy kwotę przelewu na rachunku z 15 dni
roboczych na 15 dni kalendarzowych.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i
usług.
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• Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
• Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

stopka-wysokość kapitału
zakładowego, numer wydziału
sądu rejestrowego
Podstawa prawna:

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 7 lipca
2021 r., możesz do 06 lipca 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 06 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.

Limity dla płatności z rachunków
7 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i
klientów Private Banking”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Przelewy w serwisie
transakcyjnym

Doprecyzowujemy zapisy o limitach, żebyś nie miał wątpliwości jakich transakcji
dotyczą limity:
• Limity obejmują również odbiorców zaufanych.
• Limity nie obejmują przelewów własnych również tych, które autoryzujesz.

Przelewy zlecane na
urządzeniach mobilnych (w
aplikacji mobilnej)

Doprecyzowujemy zapisy o limitach, żebyś nie miał wątpliwości jakich transakcji
dotyczą limity:
•
•

Limity obejmują również odbiorców zaufanych.
Limity nie obejmują – przelewów własnych, kolejnych (poza pierwszym
przelewem) transakcje w ramach zlecenia stałego, zlecane na urządzeniu
mobilnym.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Przelewy w serwisie
transakcyjnym

Dodajemy zapis, że jeżeli jesteś klientem Private Banking i otworzysz rachunek w
aplikacji mobilnej z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i dowodu osobistego to swoją
tożsamość będziesz mógł potwierdzić w oddziale.
Na naszej stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz mógł
otworzyć konto osobiste na podstawie zdjęcia twarzy/dowodu. Jeżeli otworzysz
konto w ten sposób od tego dnia będziesz mógł również potwierdzić swoją
tożsamość w oddziale.

Przelewy zlecane w BOK

Dodajemy zapis, że jeżeli jesteś klientem Private Banking i otworzysz rachunek w
aplikacji mobilnej z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i dowodu osobistego to swoją
tożsamość będziesz mógł potwierdzić w oddziale. Gdy to zrobisz zniesiemy
tymczasowe limity w BOK, ale:
•
•

kwotowy limit domyślny,
maksymalny limit dzienny

nadal będzie wynosił 50.000zł.
Na naszej stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz mógł
otworzyć konto osobiste na podstawie zdjęcia twarzy/dowodu. Jeżeli otworzysz
konto w ten sposób od tego dnia będziesz mógł również potwierdzić swoją
tożsamość w oddziale.
Przelewy zlecane na
urządzeniach mobilnych (w
aplikacji mobilnej)

•

Wkrótce w aplikacji mobilnej będziesz mógł potwierdzać transakcje przy użyciu
cech biometrycznych. Są to dane, które zbiera dostawca oprogramowania
Twojego urządzenia mobilnego. Dodajemy nowy limit wysokościowy w ramach
którego będziesz mógł autoryzować transakcję w ten sposób.
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•

Przelewy własne, które autoryzujesz nie będą pomniejszały limitu przelewów
zlecanych w aplikacji mobilnej.

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tych
funkcji.
Rozszerzamy funkcję usługi BLIK i dodajemy zapis o transakcjach zbliżeniowych
BLIK. Wkrótce będziesz mógł włączyć usługę transakcji zbliżeniowych BLIK i płacić
urządzeniem mobilnym.

Transakcje BLIK

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.
Dodajemy zapis, że jeżeli jesteś klientem Private Banking i otworzysz rachunek w
aplikacji mobilnej z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i dowodu osobistego to swoją
tożsamość będziesz mógł potwierdzić w oddziale.

Przelewy mBank API

Na naszej stronie internetowej umieścimy informację, od kiedy będziesz mógł
otworzyć konto osobiste na podstawie zdjęcia twarzy/dowodu. Jeżeli otworzysz
konto w ten sposób od tego dnia będziesz mógł również potwierdzić swoją
tożsamość w oddziale.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcję
produktów i usług.
stopka-wysokość kapitału
zakładowego, numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 7 lipca
2021 r., możesz do 06 lipca 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 06 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.

Karta do konta w urządzeniu mobilnym
23 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. za pośrednictwem
urządzeń mobilnych”, który zastępuje:
•
•
•
•

„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin

korzystania
korzystania
korzystania
korzystania

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay”,
Fitbit Pay”,
Garmin Pay”,
Google Pay”.

Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział V Płatności

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę kartą dodaną do Twojego
urządzenia mobilnego (np.: telefonu) w sklepach, które dają taką możliwość np.
Żabka oraz we wpłatomacie.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.
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Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:
•
•
•
•

„Regulaminu
„Regulaminu
„Regulaminu
„Regulaminu

korzystania
korzystania
korzystania
korzystania

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay” - Rozdział X, ust. 2, lit. f) oraz i),
Google Pay” - Rozdział X, ust. 2, lit. f) oraz i),
Fitbit Pay” - Rozdział X, ust. 1, lit. f) oraz g),
Garmin Pay” - Rozdział X, ust. 1, lit. f) oraz g).

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.
rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług.

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, usuń kartę ze swojego urządzenia
mobilnego.

Karta do konta
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 1, 2, 3, 8, 26, 27 Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin
Pay, Google Pay

23.08.2021 r. wprowadzamy „Regulamin korzystania z kart płatniczych mBanku
S.A. za pośrednictwem urządzeń mobilnych”. Zastępuje on dotychczasowe
regulaminy:
•
•
•
•

„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin

korzystania
korzystania
korzystania
korzystania

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay”,
Fitbit Pay”,
Garmin Pay”,
Google Pay”.

Dlatego zmieniamy w regulaminie dotychczasowe nazewnictwo i odwołania.
Rozdział 8 – silne
uwierzytelnienie transakcji

Zmieniamy postanowienia o silnym uwierzytelnieniu transakcji, gdy płacisz za
pośrednictwem urządzenia mobilnego. Określamy, że uwierzytelnienie transakcji
następuje przez odblokowanie urządzenia. Możesz to zrobić podając np. numer PIN
lub dane biometryczne.
Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Rozdział 3 – odbiór i wysyłka
karty

•
•

Zmieniamy postanowienia o odbiorze karty. Jeśli nie odbierzesz przesyłki z kartą,
wróci ona do nas. Będziesz musiał jeszcze raz zamówić kartę. Pamiętaj, aby
zanim złożysz wniosek, sprawdzić na jaki adres ją zamawiasz.
Usuwamy możliwość odbioru karty w oddziale banku. Zmiana dotyczy klientów
Private Banking.

Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.
Rozdział 6 – wpłata gotówki
kartą plastikową

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę kartą w postaci plastiku w
sklepach, które dają taką możliwość np. Żabka.

Rozdział 27 – wpłata gotówki
kartą mobilną

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę kartą mobilną w sklepach,
które dają taką możliwość np. Żabka oraz we wpłatomatach.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.

Rozdział 29 – wpłata gotówki
brelokami, naklejkami,
opaskami, zegarkami i innymi
elektronicznymi urządzeniami
płatniczymi z anteną
zbliżeniową, dla których nie
musisz mieć aplikacji dostawcy
zewnętrznego

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę:
• brelokami,
• naklejkami,
• opaskami,
• zegarkami
• i innymi elektronicznymi urządzeniami płatniczymi z anteną zbliżeniową,
dla których nie musisz mieć aplikacji dostawcy zewnętrznego w sklepach, które dają
taką możliwość np. Żabka oraz we wpłatomatach.
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Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.
Rozdział 2, 18, 26 – karta
tymczasowa

Wycofujemy z oferty kartę tymczasową.
Zapisy z związane z kartą przestaną obowiązywać od 23.08.2021 r.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. d). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z
niej usługi i produkty.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 23 sierpnia
2021 r., możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Karta do podstawowego rachunku płatniczego
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku
płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 1, 2, 3, 7 - Apple Pay,
Fitbit Pay, Garmin Pay, Google
Pay

23.08.2021 r. wprowadzamy „Regulamin korzystania z kart płatniczych za
pośrednictwem urządzeń mobilnych”. Zastępuje on dotychczasowe regulaminy:
•
•
•
•

„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin

korzystania
korzystania
korzystania
korzystania

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay”,
Fitbit Pay”,
Garmin Pay”,
Google Pay”.

Dlatego zmieniamy w regulaminie dotychczasowe nazewnictwo i odwołania.
Rozdział 7 – silne
uwierzytelnienie transakcji

Zmieniamy postanowienia o silnym uwierzytelnieniu transakcji, gdy płacisz za
pośrednictwem urządzenia mobilnego. Określamy, że uwierzytelnienie transakcji
następuje przez odblokowanie urządzenia. Możesz to zrobić podając numer PIN lub
dane biometryczne.
Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Rozdział 3 – odbiór i wysyłka
karty

•
•

Zmieniamy postanowienia o odbiorze karty. Jeśli nie odbierzesz przesyłki z kartą,
wróci ona do nas. Będziesz musiał jeszcze raz zamówić kartę. Pamiętaj, aby
zanim złożysz wniosek, sprawdzić na jaki adres ją zamawiasz.
Usuwamy możliwość odbioru karty w oddziale banku. Zmiana dotyczy klientów
Private Banking.

Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.
Rozdział 6 – wpłata gotówki
kartą plastikową

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę kartą w sklepach, które dają
taką możliwość np. Żabka.
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Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 23 sierpnia
2021 r., możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Limity dla kart do kont
Wykaz zmian
07 lipca 2021r2021 r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych”.
Co i gdzie się zmienia?
Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

Opis zmiany i okoliczność faktyczna
•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. d). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z
niej usługi i produkty.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 7 lipca
2021 r., możesz do 6 lipca 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 6 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.

Karta kredytowa
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 1, słowniczek, rozdział
5, rozdział 12, rozdział 23 –

23.08.2021 r. wprowadzamy „Regulamin korzystania z kart płatniczych za
pośrednictwem urządzeń mobilnych”. Zastępuje on dotychczasowe regulaminy:
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Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin
Pay, Google Pay

•
•
•
•

„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin
„Regulamin

korzystania
korzystania
korzystania
korzystania

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay”,
Fitbit Pay”,
Garmin Pay”,
Google Pay”.

Dlatego zmieniamy w regulaminie dotychczasowe nazewnictwo i odwołania.
Rozdział 3 – zgoda małżonka

Dodajemy postanowienie, że informację o kwocie kredytu, którą możesz uzyskać
bez zgody małżonka, możesz uzyskać także w oddziałach banku. Zapis dotyczy
klientów Private Banking.

Rozdział 12 – silne
uwierzytelnienie transakcji

Zmieniamy postanowienia o silnym uwierzytelnieniu transakcji, gdy płacisz za
pośrednictwem urządzenia mobilnego. Uwierzytelnienie transakcji następuje przez
odblokowanie urządzenia. Możesz to zrobić podając numer PIN lub dane
biometryczne.
Zapisy będą obowiązywać od 23.08.201 r.

Rozdział 12 – dzień
zakończenia cyklu

Dodajemy postanowienie, że dzień zakończenia cyklu może zmienić tylko
kredytobiorca.

Rozdział 14 – spłata kredytu

Usuwamy postanowienie, że odsetki, opłaty i prowizje traktujemy jako kwotę
kredytu, którą wykorzystałeś (nie zmniejszają one Twojego dostępnego limitu).

Rozdział 15 – usługa spłaty na
raty

Dodajemy postanowienie, że usługę spłaty na raty może uruchomić tylko
kredytobiorca.

Rozdział 26 – wymiana karty na
inną

Dodajemy postanowienie, że kartę możemy wymienić z naszej lub Twojej
inicjatywy. Informację o tym na jaki typ możesz wymienić swoją kartę, możemy
wymienić Twoją kartę, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Rozdział 29 – zmiany nazwy
typu karty

Zmieniamy postanowienie o zmianie nazwy typu karty. W niektórych przypadkach
zmiana nazwy typu karty wpływa na treść umowy.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Rozdział 14 – spłata karty

Dodajemy postanowienia, że spłatę karty możesz zrobić przez wpłatę gotówki na
kartę w sklepach, które dają taką możliwość np. Żabka.

Rozdział 26 – wymiana karty na
inną

Zmieniamy postanowienia o zmianie typu karty na Twój wniosek. Robimy to, abyś
nie miał wątpliwości:
•
•

jak będzie wyglądał ten proces oraz
kiedy wymiana karty będzie się wiązać ze zmianą umowy.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje
istniejących produktów i usług.
Rozdział 5 – odbiór i wysyłka
karty

•
•

Zmieniamy postanowienia o odbiorze karty. Jeśli nie odbierzesz przesyłki z kartą,
wróci ona do nas. Będziesz musiał jeszcze raz zamówić kartę. Pamiętaj, aby
zanim złożysz wniosek, sprawdzić na jaki adres ją zamawiasz.
Usuwamy możliwość odbioru karty w oddziale banku. Zmiana dotyczy klientów
Private Banking.

Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.
Rozdział 6 – limity
autoryzacyjne dla kart
dodatkowych

Usuwamy postanowienie, że kredytobiorca określa limity autoryzacyjne dla kart
dodatkowych. Teraz oprócz kredytobiorcy także użytkownik karty dodatkowej
będzie określać limity autoryzacyjne dla swojej karty.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy wprowadzimy to
rozwiązanie. Zrobimy to nie wcześniej niż 23.08.2021 r.

Rozdział 26 – wymiana karty na
inną

Porządkujemy zapisy dotyczące wymiany karty z naszej inicjatywy. Rozróżniamy
wymianę kartę na inny typ, gdzie:
•
•

jej parametry pozostawiamy bez zmian albo nie pogorszają się one oraz
zmieniamy dotychczasowe parametry/funkcje karty.

Wskazujemy przyczyny i okoliczności kiedy możemy wymienić kartę zgodnie z tym
rozróżnieniem.
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Zapisy będą obowiązywać od 23.08.2021 r.
Rozdział 37 – co może zrobić
użytkownik karty dodatkowej?

1. Usuwamy postanowienie, że użytkownik karty dodatkowej może:
• spłacić kartę,
• uzyskać informacje o wysokości i terminach spłaty karty użytkownika.
Teraz tylko kredytobiorca będzie mógł uzyskać informacje dotyczące spłaty karty
i ją zrobić.
2. Dodajemy postanowienie, że użytkownik karty dodatkowej może zmieniać limity
autoryzacyjne swojej karty.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy wprowadzimy te
rozwiązania. Zrobimy to nie wcześniej niż 23.08.2021 r

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.
Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, możesz do 6 lipca 2021 r. zgłosić
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 6 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 23 sierpnia 2021 r., możesz do 22 sierpnia 2021 r. zgłosić
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 22 sierpnia 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Limity dla kart kredytowych
7 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób
fizycznych”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
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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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, możesz do 6 lipca 2021 r. zgłosić
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
•
•

zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 6 lipca 2021 r.,
wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w
którym zmiany zostałyby zastosowane.

Słowniczek pojęć
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób
fizycznych i klientów Private Banking w mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Kredyt odnawialny
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

• Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
• Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2021
r. to 169.468.160 złotych.
• Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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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.
Rozdział 11 – informacja o
dostępnej formie zmiany
warunków umowy

Dodajemy postanowienie, że informację o dostępnej formie zmiany warunków
umowy, możesz uzyskać także w oddziałach banku. Zapis dotyczy klientów Private
Banking.

Podstawa prawna:
Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści, 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

mPożyczka
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin mPożyczki dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

• Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
• Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2021
r. to 169.468.160 złotych.
• Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub
zaleceń: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i
organów władzy i administracji publicznej.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Kredyt gotówkowy
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

• Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
• Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2021
r. to 169.468.160 złotych.
• Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub
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zaleceń: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i
organów władzy i administracji publicznej.
Rozdział 20 – czynności w
ramach obsługi kredytu

Usunęliśmy postanowienia o tym, gdzie uzyskasz informację o zmianie nazwy
własnej/marketingowej kredytu. Te postanowienia znajdziesz w Rozdziale 19
regulaminu.

Podstawa prawna:
Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści, 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.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Kredyt samochodowy online
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

• Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
• Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2021
r. to 169.468.160 złotych.
• Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 18, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub
pojawią nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów lub decyzji,
rekomendacji, wytycznych lub zaleceń: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organów władzy i administracji publicznej.
Rozdział 15 – kredyt
waloryzowany

Poprawiamy błąd w terminie, do którego oferowaliśmy kredyt waloryzowany kursem
waluty obcej (innej niż złoty). Zamiast 4 lipca 2013 roku będzie 3 lipca 2013 roku.

Podstawa prawna:
Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 18, ust 2, lit. h). Pozwalają one na modyfikację treści, 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Kredyt samochodowy
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu samochodowego w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
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Rozdział 15 – kredyt
waloryzowane

Dodajemy postanowienie, że zapisy tego rozdziału dotyczą Ciebie, jeśli masz u nas
kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (innej niż złoty). Takie kredyty
oferowaliśmy do 3 lipca 2013 r.

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Kredyt hipoteczny
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Rozdział 13 – spłata kredytu,

Dodajemy postanowienie, że zapisy postanowień tych rozdziałów dotyczą Ciebie,
jeśli masz u nas kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (innej niż złoty). Umowy
o takie kredyty zawieraliśmy do 31 lipca 2014 r.

Rozdział 14 – spłata kredytu w
walucie waloryzacji,
Rozdział 17 – nieterminowana
spłata kredytu
Rozdział 16 – wcześniejsza
spłata kredytu

Dodajemy postanowienie, że w umowie kredytu możemy umówić się na inne zasady
wcześniejszej spłaty niż zasada ogólna, opisana w regulaminie.

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub
zaleceń: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i
organów władzy i administracji publicznej.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

WWJ
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta”.
Wykaz zmian
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Rozdział 6 - siedziba

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa.

Stopka - siedziba
stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
01.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub
zaleceń: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i
organów władzy i administracji publicznej.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

Lokaty
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

eMax lokata
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat
terminowych eMax lokata w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Wykaz zmian
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Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat.

eUrząd
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin dostępu do eUrzędu za pośrednictwem mBanku
S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany i okoliczność faktyczna

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). 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.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć
umowę. Nie poniesiesz za to opłat.

Zestawienie identyfikatorów zmienionych
dokumentów

Dokument

Identyfikator dokumentu
(SHA-256)
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Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

452c6b7f4d9de462ee059fe8b
66732d17392d0c9892f5b4c00
92901d9b7686c6

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A

15fc5558c0e423eda4491e409
b049c8bb748ac0a20f5eb38e3
6481dbe68163b9

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.

8e44a867671ea8dfefadc5424
91107918f214cb6cc6adf1bf20
e3bf9995c828e

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 86abb85c628aa3e421bdb680a
543f29d7676a9dd710c83ab69
S.A.: Produkty inwestycyjne
cd27895116bfaf
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.

12dcfc33077640127f7b2d31d
23a6e70d6ddecd307a96d2f94
ec2cdeb5f30661

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów PB w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.

0e813d5d322564ece30b843d
73d6735992f94b516aa8ce655
7b875f9acf1c5f6

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

d041b73c48def69b9b5bcc150
27aba6b76d0bcf86bfe79cff9e
d0f84fd132981

Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

8a3e36bd2c41689a47d27f5ad
db2843b35b498a56f3906abc6
7494662dae6915

Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.

c90989682056a21f3ea353834
34e575d3a901a7af3361a47e9
e5938c3eefb335

Regulamin mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.

5a0349cbc2edf69e4c92fa526d
4d73280a1ac74e53b08b29ac5
d303d7ebe6b1c

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych

423168f1d7e4b0b46663d066c
c7538dab8eab2f9a2b6b75f55f
2994774427a7b

Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta

cf2e45eb93b9b5a393328886e
305ecd97d4e2983b600859d3
283edfae29743ce

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.

ac6842946c671756c6770e952
3b5287eb333116b6bd93d728
bcc5720dc919948

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

fcbebf3778a7515710688e15e
28cfd6daf48b926245b6b879a
2947397d8e5203

Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.

f458c200eabbe09a9300b11b2
6d8d8166a6190d42b2e50265
60a211e42ee7eb6

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

e80bf4489a98f52bb6e9fad847
76a60f0c3bd50fe4e7d2f28275
a77b1c96d8f3

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMax lokata w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

e7464fbc7b9ec8a6a38ead11f4
b281ac12745318e3c7388455f
bc68f76356a8f

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

c3156a18546be39d78c366e32
4f7d4131bcf90a591890d9883
180f6590a1a42a
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Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking
w mBanku S.A.

ecbf3a6f5e42c47c8ecb3a9493
dfa1a20b3b7f15f69af1113b22
93b48cefa98c

Warunki usługi pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank
S.A.

34fe65ef9998128db082a4b2e
363a3e17b1f0076a5ffa3fba2b
a64db25776976

Zasady usługi pakiet rodzinny

5167ee25b997d9dded2941e5
7939c6b806478eb1cbe9c3fb4
bea000521f5a10f

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.

db435c4c9c39971230ab78d48
e3a770eca11fe37047254387f
96acc4fc6db1cc

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych

c458783d12f932a36401f8710
b540ac18ad4dfd1aba367f810
822d758d0d6705

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking

9b84e41bb1fca2ab47da6621f
99804c6e02ca154c363559d13
4a15812978f209

Regulamin usług płatniczych

3e0c87d075841048516c68dc3
227a37830ea7273d06625492f
29c16579bbdac1

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.

43f0a3769d7465c8e82138f50
09cf3b0137d4e8973a18ee86d
987b9b5f5af894

Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. za pośrednictwem urządzeń
mobilnych

bcd214f5cba22d8f07c11262fb
4419498782df0f7a9b2e96c91
86a1bed76d5b1

Regulamin kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

a91c9f9c1de62e016c7f787791
9bbefd827608ebd242a617e3b
d9a4c9e444292

Regulamin dostępu do eUrzędu za pośrednictwem mBanku S.A.

8936b7b1b61136bf64365d578
6fa53cce1d6f832b0b806b983
6bb2915cb9dd79



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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