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Obsługa klienta 
15 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Informacje o spotkaniach video 

i co jest potrzebne, aby je 
odbyć – zmiany w całym 
regulaminie 

Chcemy, abyś coraz więcej spraw mógł załatwić z domu. Dlatego wkrótce ze swoim 

doradcą zobaczysz się i porozmawiasz na spotkaniu video. Zasady na jakich będzie 
to możliwe oraz wymogi sprzętowe opisujemy w regulaminie.   

Od kiedy udostępnimy spotkania video powiemy Ci w osobnym komunikacie na 
www i w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub w wiadomości e-mail.  

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.  

Składanie oświadczeń – 

rozdział 7 
Abyś mógł złożyć oświadczenie, najpierw identyfikujemy Twoją tożsamość. Możemy 

Cię wtedy prosić o:  

• dodatkowe dane, które zbieramy, bo wymagają od nas tego przepisy prawa 
(np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) 

• potwierdzenie tożsamości przy użyciu indywidualnych cech biometrycznych, 
czyli np. skanem palca (tzw. Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Z tego 
rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na swoim urządzeniu 
mobilnym logowanie z użyciem cech biometrycznych. Dodajemy informacje o 
tym w regulaminie. 
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Potwierdzenie oświadczenia – 
rozdział 8 

Od sierpnia możesz potwierdzać oświadczenia przy użyciu indywidualnych cech 
biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. Touch ID) czy twarzy 
(tzw. Face ID). Z tego rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na 
swoim urządzeniu mobilnym autoryzację operacji przy użyciu cech biometrycznych. 
Na naszej stronie www znajdziesz listę operacji, które możesz autoryzować w ten 
sposób. Dodajemy informację o tym w regulaminie. 

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 lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług,  

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były 
jednoznaczne. 

Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

Bezpieczeństwo naszych usług 

– rozdział 12 
Chcemy abyś wiedział:  

• że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  
• co robimy, a także kiedy i w jaki sposób powiemy Ci, gdy dojdzie do 

naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych. 

Dlatego w całym rozdziale dodajemy informacje na ten temat. 

Lista czynności – rozdział 18 Wkrótce więcej czynności wykonasz w aplikacji mobilnej:  

• Sprawdzisz i zmienisz hasło do szyfrowania załączników, 
• Zrezygnujesz z szyfrowania załączników, gdy, aby je otworzyć, potrzebne jest 

hasło do dokumentów szyfrowanych.   

Aktualizujemy o te informacje tabelę z listą czynności.  

Od kiedy udostępnimy te czynności w aplikacji,  powiemy Ci w osobnym 
komunikacie na www. 

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.  

Zasady ustalania hasła i jego 
zmiany dla zaszyfrowanych 
załączników – rozdział 15 

Od 15 grudnia 2021 roku wprowadzamy zasadę, że: 

• numer PESEL, 

• inne dane osobowe  
• dane poufne (np. hasła, których używasz w innych miejscach) 

nie mogą być hasłem, które otwiera zaszyfrowane załączniki z wiadomości e-mail. 
Przykładami szyfrowanych załączników, które możemy Ci wysłać są wyciągi, 
harmonogramy spłaty kredytów, potwierdzenia zawarcia z nami umów.  

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.  

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 15 grudnia 

2021 r., możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,   

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.  



 

  

3 

 

 

 

 

 

Opłaty i prowizje 
15 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej cennik) 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Przelewy w złotych polskich: 

a) dokonanie przelewu (wewnętrznego, 

zewnętrznego, do ZUS i US) w AST 

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

i debetowe karty płatnicze  

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

prowadzone w złotych polskich  

produktów wycofanych ze sprzedaży w sekcji   

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

prowadzone w złotych polskich 

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu 

wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US przez Automatyczny 

Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego rozwiązania 

oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Przelewy: 

c) dokonanie przelewu walutowego 

wewnętrznego w AST 

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji:  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

i debetowe karty płatnicze  

3. Rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej– 

eKonto walutowe  

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu 

wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US przez Automatyczny 

Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego rozwiązania 

oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Przelewy: 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym 

miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew 

ekspresowy w AST 

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji: 

II. Rachunki oszczędnościowe 

1. Rachunek oszczędnościowy bez karty 

debetowej- eKonto oszczędnościowe 

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu 

wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US przez Automatyczny 

Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego rozwiązania 

oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Przelewy w złotych polskich: 

a) dokonanie pierwszego przelewu w danym 

miesiącu kalendarzowym w AST 

w części cennika, która dotyczy: 

• aktualnej oferty banku w sekcji:  

II. Rachunki oszczędnościowe 

2. Rachunek umożliwiający regularne 

oszczędzanie  

Przelewy w złotych polskich: 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego/ 

zewnętrznego w AST 

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu 

wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US przez Automatyczny 

Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego rozwiązania 

oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 
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• w części cennika, która dotyczy 

produktów wycofanych ze sprzedaży w 

sekcji: 

2. Rachunki oszczędnościowe 

b) eMax 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 27, ust. 2, lit. k). 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. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Przelewy w AST: 

a) dokonanie przelewu wewnętrznego 

do Odbiorcy zdefiniowanego  

b) dokonanie przelewu zewnętrznego 

do Odbiorcy zdefiniowanego 

c) ustanowienie, zmiana i usunięcie 

przelewu do Odbiorcy 

zdefiniowanego 

w części cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

7. Kredyt ratalny plus 

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu 

wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US przez Automatyczny 

Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego rozwiązania 

oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 

 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private 

Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A..” (rozdział 17, ust. 2, lit. h). Pozwalają one na zmianę cennika, 

gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub zmieniamy 

funkcjonalności produktów i usług. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą 

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku 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, 

 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r.  obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Visa: przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Niższa prowizja nie dotyczy kart 

Visa payWave wydanych do 

eKonta PRP. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 3% od wartości 

transakcji lub 0,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. Prowizja 

nie obejmuje kosztu, który 

wynika z zastosowania kursów 

walutowych z naszej tabeli 

kursowej. 

  

przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Niższa prowizja nie dotyczy kart 

Visa payWave wydanych do 

eKonta PRP. 
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Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą  

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji:  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

i debetowe karty płatnicze  

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych 

prowadzonych w złotych polskich 

b) Visa Aquarius payWave5/Mastercard 

Aquarius PayPass™, 5/Visa Świat 

Intensive/Visa Intensive/Mastercard 

Intensive 

 

 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i 

koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Visa Świat Intensive: 

przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank nie 

pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji. 

Dla pozostałych kart Visa: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 3% od wartości 

transakcji lub 0,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. Prowizja 

nie obejmuje kosztu, który 

wynika z zastosowania kursów 

walutowych z naszej tabeli 

kursowej  

Dla kart Visa Świat Intensive: 

przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank nie 

pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji. 

Dla pozostałych kart przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. 

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych, 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą, 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą  

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji:  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

i debetowe karty płatnicze  

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych 

prowadzonych w złotych polskich 

c) Visa Junior/Mastercard Junior Opaska 

dodajemy przypis przy czynności: 

 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla karty Visa: przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji. 

Dla karty Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3% 

od wartości transakcji. Prowizja 

nie obejmuje kosztu, który 

wynika z zastosowania kursów 

walutowych z naszej tabeli 

kursowej 

Przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji  

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 
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• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą  

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji:  

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

i debetowe karty płatnicze  

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych 

prowadzonych w złotych polskich 

d) Mastercard Gold PayPassTM, eKarta8, 

eKarta wirtualna8, Mastercard® Debit 

Naklejka, Mastercard Opaska7 – wydawane 

do wszystkich rachunków 

 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3% 

od wartości transakcji lub 0,5% dla 

transakcji kartą z włączoną usługą 

wielowalutową. Prowizja nie 

obejmuje kosztu, który wynika z 

zastosowania kursów walutowych 

z naszej tabeli kursowej. 

Dla eKarty/eKarty wirtualnej: przy 

transakcjach bezgotówkowych za 

granicą w walucie innej niż waluta 

rozliczeniowa, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3% 

od wartości transakcji 

Dla eKart/eKart wirtualnych: 

przy transakcjach 

bezgotówkowych za granicą w 

walucie innej niż waluta 

rozliczeniowa, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

3% od wartości transakcji. 

Dla pozostałych kart przy 

transakcjach bezgotówkowych 

i wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 5, ust. 2), 

• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 27, ust. 2, lit. k) 

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. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od transakcji wypłat gotówki 

w bankomatach zagranicznych 

• Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 

oddziałach banków zagranicznych 

(usługa dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)  

w części cennika, która dotyczy aktualnej 

oferty banku w sekcji:  

III. Karty kredytowe 

2. Karty kredytowe Mastercard 

 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory było nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Visa Świat Intensive: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

nie pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji. 

Dla pozostałych kart Visa: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 5,9% 

od wartości transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną usługą 

wielowalutową. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3% 

od wartości transakcji lub 0,5% 

dla transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. Prowizja 

nie obejmuje kosztu, który wynika 

z zastosowania kursów 

walutowych z naszej tabeli 

kursowej  

Dla kart Visa Świat Intensive: 

przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank nie 

pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji. 

Dla pozostałych kart przy 

transakcjach bezgotówkowych 

i wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. 
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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, ust. 2, lit. h). 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. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą 

w części cennika, która dotyczy: 

produktów wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

4. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

wycofanych ze sprzedaży 

a) Visa payWave8/Mastercard 

PayPass™,/Visa Foto/Visa 

Pionowa/Mastercard Pionowa/Mastercard 

Mobilna 

b) Visa payWave/Mastercard PayPass™,/Visa 

Tymczasowa/Visa Foto/Visa Me/Visa 

Pionowa/Mastercard Pionowa/Mastercard 

Mobilna 

f) Karty debetowe dla posiadaczy usługi 

Pakiet 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Visa: przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

3% od wartości transakcji lub 

0,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Prowizja nie obejmuje kosztu, 

który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej 

tabeli kursowej.  

Przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w 

bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą 

w części cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

4. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

wycofanych ze sprzedaży 

c) Visa Aquarius payWave/ Mastercard 

Aquarius PayPass™/Visa Świat Intensive  

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla karty Visa Świat Intensive: 

w przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonywanych kartami 

mBank nie pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji.  

Dla pozostałych kart Visa: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

3% od wartości transakcji lub 

0,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Dla karty Visa Świat Intensive: 

w przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonywanych kartami 

mBank nie pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji.  

Dla pozostałych kart przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, 

mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z 

marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. 



 

  

8 

 

 

 

Prowizja nie obejmuje kosztu, 

który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej 

tabeli kursowej.  
 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

w części cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

4. Debetowe karty płatnicze do rachunków 

wycofanych ze sprzedaży 

g) Mastercard PaySIM T-Mobile / Mastercard 

PaySIM Orange / Mastercard Debit Naklejka / 

Mastercard Zegarek 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

3% od wartości transakcji lub 

0,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą wielowalutową. 

Prowizja nie obejmuje kosztu, 

który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej 

tabeli kursowej. 

Przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z 

włączoną usługą 

wielowalutową. 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 5, ust. 2), 

• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 27, ust. 2, lit. k) 

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. 

Wprowadzamy zmiany nazw kart 

kredytowych w sekcji 

5. Karty kredytowe wycofane z oferty 

a) Karty kredytowe Visa - cd. 

b) Karty kredytowe Mastercard – cd. 

 

Od 26 października 2021 r. zmieniamy nazwy niektórych kart 

kredytowych. Robimy to, ponieważ zakończyliśmy współpracę w 

ramach programu Miles & More: 

 

obowiązuje do 25.10.2021 r. obowiązuje od 26.10.2021 r. 

Visa Miles & More Visa Klasyczna 

Visa Miles & More Premium Visa Prestiżowa 

Mastrcard Miles & More Mastrcard Klasyczna 

Mastercard Miles & More 

Premium 

Mastrcard Prestiżowa 

 

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, ust. 2, lit. j). Pozwalają one na zmianę cennika, 

gdy zmieniamy nazwę produktu lub usługi, w tym nazwę marketingową, która nie wpływa na wysokość opłat i prowizji. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 

bankomatach zagranicznych 

• Prowizja od transakcji wypłat gotówki w 

oddziałach banków zagranicznych 

(usługa dostępna w oddziałach banków 

umożliwiających wypłatę gotówki w 

kasie) 

w części cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

5. Karty kredytowe wycofane z oferty 

b) Karty kredytowe Mastercard  

b) Karty kredytowe Mastercard – cd. 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego 

zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji 

wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 

przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

W przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3 

% od wartości transakcji. 

Prowizja nie obejmuje kosztu, 

Przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji. 
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 który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej 

tabeli kursowej. 
 

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, ust. 2, lit. h). 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. 

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 15 grudnia 

2021 r., możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,   

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 

 

Konto osobiste 
15 grudnia 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 

Definicje – rozdział 2 Modyfikujemy definicję wskaźników referencyjnych EURIBOR i WIBOR.  

Dodajemy informację o podmiocie, który teraz nimi administruje oraz, że w 

przyszłości może się on zmienić. 

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r., ponieważ od 
01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

Oprocentowanie rachunku – 
rozdział 24 

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r., ponieważ od 

01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

LIBOR nie będzie już wskaźnikiem, który wpływa na zmianę oprocentowania 

rachunku. 

Podstawa prawna: 
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 
obowiązujące przepisy prawa.  

Wprowadzamy zapisy, aby dostosować się do „Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej 
międzybankowej stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z 
wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011”.    

Rozwiązanie umowy - rozdział 

30  

Doprecyzowaliśmy zapisy, że: 

• musisz podpisać się na wypowiedzeniu jeśli składasz je pisemnie, 

• karty zastrzeżemy na koniec okresu wypowiedzenia, 

• jeśli nie podasz nam numeru rachunku do zwrotu środków, to po rozwiązaniu 

umowy pieniądze stają się nieoprocentowanym depozytem. 

Dodajemy postanowienie, że jeśli zamknięcie przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy to rachunek zamykamy w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. 

Robimy to abyś nie miał wątpliwości jak działamy. 

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, żeby 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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
15 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Definicje - rozdział 2 Modyfikujemy definicję wskaźników referencyjnych EURIBOR i WIBOR.  

Dodajemy informację o podmiocie, który teraz nimi administruje oraz, że w 

przyszłości może się on zmienić. 

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r. ponieważ od 

01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

Oprocentowanie rachunku - 

rozdział 38  

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r. ponieważ od 

01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

LIBOR nie będzie już wskaźnikiem, który wpływa na zmianę oprocentowania 

rachunku. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 
obowiązujące przepisy prawa.  

Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do „Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej 
międzybankowej stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z 
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wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011”.  

Wstrzymanie i odmowa 
realizacji zleceń płatniczych - 
rozdział 18 i 22 

 

Rozszerzamy listę sytuacji, w których możemy odmówić lub wstrzymać realizację 

zlecenia płatniczego. 

Jeżeli otrzymasz lub zlecisz przelew związany z krajem trzecim wysokiego ryzyka 

możemy go odrzucić lub wstrzymać do 5 dni roboczych. W takich sytuacjach 

będziemy kontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub 

dokumenty dotyczące źródła pochodzenia środków. Gdy je dostarczysz, przekażemy 

Ci informacje najszybciej jak to możliwe czy zrealizujemy Twoje zlecenie płatnicze.   

Robimy to, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawa. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.  

Wstrzymanie realizacji zleceń 

płatniczych - rozdział 22  

 

Zmieniamy postanowienia dotyczące wstrzymania realizacji zleceń płatniczych. 

Zlecenie płatnicze możemy wstrzymać m.in. wtedy gdy podejrzewamy, że: 

• zainstalowałeś na swoim urządzeniu złośliwą aplikację, 

• ktoś nieuprawniony korzysta z Twojego urządzenia lub domyślnie 

doprowadziłeś do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 

• ktoś nieuprawniony składa w Twoim imieniu zlecenie. 

Robimy to z uwagi na bezpieczeństwo Twoich środków. 

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. 

Rozwiązanie umowy – rozdział 
44 

Doprecyzowaliśmy zapisy, że: 

• musisz podpisać się na wypowiedzeniu jeśli składasz je pisemnie, 

• jeśli nie podasz nam numeru rachunku do zwrotu środków, to po rozwiązaniu 

umowy pieniądze staną się nieoprocentowanym depozytem. 

Dodajemy postanowienie, że jeśli zamknięcie przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, to rachunek zamykamy w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. 

Robimy to abyś nie miał wątpliwości jak działamy. 

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, żeby 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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
15 grudnia 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 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Wstrzymanie i odmowa 
realizacji zleceń płatniczych 
rozdział 10, 14 –  

Rozszerzamy listę w jakiej sytuacji, w których możemy odmówić lub wstrzymać 

realizację zlecenia płatniczego. 

Jeżeli otrzymasz lub zlecisz przelew związany z krajem trzecim wysokiego ryzyka 

możemy go odrzucić lub wstrzymać do 5 dni roboczych. W takich sytuacjach 

będziemy kontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub 

dokumenty dotyczące źródła pochodzenia środków. Gdy je dostarczysz przekażemy 

Ci informacje najszybciej jak to możliwe czy zrealizujemy Twoje zlecenie płatnicze.   

Robimy to ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawa. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.  

Wstrzymanie i odmowa 
realizacji zleceń płatniczych- 
rozdział 14 

Zmieniamy postanowienia dotyczące wstrzymania realizacji zleceń płatniczych. 

Zlecenie płatnicze możemy wstrzymać m.in. wtedy gdy podejrzewamy, że: 

• zainstalowałeś na Swoim urządzeniu złośliwą aplikację, 

• ktoś nieuprawniony korzysta z Twojego urządzenia lub domyślnie 

doprowadziłeś do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 

• ktoś nieuprawniony składa w Twoim imieniu zlecenie. 

Robimy to z uwagi na bezpieczeństwo Twoich środków. 

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. 

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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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  
29 października 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, w BOK, na 
urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej), mBank API 

Rozszerzamy stosowanie tymczasowych limitów o otwarcie konta osobistego w 

aplikacji mobilnej z wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia twarzy klienta. Jeżeli 

otworzysz rachunek w ten sposób będziesz miał na swoim ID ustanowione 

tymczasowe limity. Limity zniesiemy gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce. 

 
Informację o tym kiedy będziesz mógł otworzyć konto w ten sposób podamy na 

naszej stronie internetowej. Jeżeli otworzysz konto w ten sposób od tego dnia 

będziesz mógł również potwierdzić swoją tożsamość w placówce. 

Transakcje BLIK Zmieniamy domyślny dzienny limit ilościowy na transakcje BLIK z 5 na 10. Robimy 

to abyś mógł dziennie wykonać więcej płatności BLIK bez konieczności ich zmiany. 
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Informację od kiedy udostępnimy wyższy limit podamy na naszej stronie 

internetowej. 

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. 

Przelewy ekspresowe Usuwamy powielony zapis dotyczący limitu kwotowego oraz ilościowego. 

Robimy to abyś nie miał wątpliwości, który limit Cię obowiązuje.  

Przelewy zlecane na 

urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej) 

W sierpniu 2021 roku wprowadziliśmy możliwość potwierdzania przelewów przy 

użyciu indywidualnych cech biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca 

(tzw. Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Pamiętaj, że skorzystasz z tej formy 

potwierdzenia dla przelewów, o ile wcześniej wybrałeś ją na swoim urządzeniu 

mobilnym. Dodajemy informację o tym 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 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, żeby 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 do 28 października 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28 października 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 
15 grudnia 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 

Przewalutowanie transakcji 
kartowych - rozdział 9 

Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym samym 
uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, abyś nie miał 
wątpliwości jakie są ich zasady. 

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.  

Przewalutowanie transakcji 

kartowych - rozdział 9 
Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a 

teraz będzie PLN . Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań 
transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 
przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

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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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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
15 grudnia 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 

Przewalutowanie transakcji 
kartowych - rozdział 8 

Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym samym: 

• usuwamy  zapis dla kart Visa, gdzie waluta rozliczeniowa karty jest inna niż 

waluta rachunku, 

• uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji.  

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakie są ich zasady. 

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.  

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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
29 października 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla 

osób fizycznych.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dzienny limit na transakcje 
kartami  

Rozszerzamy stosowanie tymczasowych limitów autoryzacyjnych o otwarcie konta 

osobistego w aplikacji mobilnej z wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia twarzy klienta. 

Jeżeli otworzysz rachunek w ten sposób będziesz miał na swoim ID ustanowione 

tymczasowe limity. Limity zniesiemy gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce. 
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Informację o tym kiedy będziesz mógł otworzyć konto w ten sposób podamy na 

naszej stronie internetowej. Jeżeli otworzysz konto w ten sposób od tego dnia 

będziesz mógł również potwierdzić swoją tożsamość w placówce. 

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.  

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, żeby 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 do 28 października 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28 października 2021 r.,   

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 

Rachunek i karta do konta Junior  
15 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunku, do którego wydajemy karty 

debetowe dla dziecka w wieku 0-13 lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Cały regulamin Wprowadzamy nowy standard graficzny w całym dokumencie. 

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.    

Cały regulamin Dodajemy stopkę, abyś miał aktualne informacje o banku. 

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 zmianę regulaminu, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe 

interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
15 grudnia 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 
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Rozdział 9 – oprocentowanie 

kredytu 

W tabeli, w której opisujemy zasady oprocentowania kredytu dodajemy odwołanie do 

aneksu, który usuwa nazwę typu karty z umowy. Robimy to abyś nie miał wątpliwości, 

gdzie znajdziesz informacje o swoim oprocentowaniu. 

Rozdział 12 – jak przebiegają 

płatności kartą? 

Dodajemy zapis, że jeżeli dzień zakończenia cyklu to sobota lub inny dzień ustawowo 

wolny od pracy, wówczas przesuwamy go na pierwszy dzień roboczy. 

Rozdział 18 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 

Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym samym 

uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, abyś nie miał 

wątpliwości jakie są ich zasady. 

Rozdział 26 – kiedy możemy 

wymienić kartę na inną? 

W tabeli, w której opisujemy zasady zmiany typu karty dodajemy odwołanie do 

aneksu, który usuwa nazwę typu karty z umowy. Robimy to abyś nie miał wątpliwości, 

jak będzie wyglądać proces wymiany karty w Twoim przypadku. 

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 18 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 
Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a 
teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań 

transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 
przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 
. 

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, żeby 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 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,   

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 
 

Indywidualne Konto Emerytalne 
15 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony “Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku 

oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Wprowadzamy nową definicję – 

Rozdział 2 
Dodajemy definicję wskaźnika WIBOR 

Dodajemy informację o podmiocie, który teraz nim administruje oraz, że w 

przyszłości, może się on zmienić. 

Informujemy, że  wskaźnik 

LIBOR nie będzie obowiązywać - 

Rozdział 2 i 15 

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR będzie obowiązywać do 31.12.2021 r. 

ponieważ od 01.01.2022 r nie będzie publikowany.  

Podstawa prawna:  
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 
obowiązujące przepisy prawa. 

Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do „Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej międzybankowej 
stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z wykazu 
kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011”. 

Cały regulamin Dodajemy stopkę, abyś miał aktualne informacje o banku 

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 zmianę regulaminu, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe 

interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Jeżeli: 

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 15 grudnia 2021 r., 

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Środki, które są na rachunku zwrócimy po pomniejszeniu o: 

• podatek dochodowy,  

• kwotę, którą przekazujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeśli środki, które zwracamy pochodziły z 

wypłaty transferowej z programu emerytalnego. 

Jeśli posiadasz rachunek oszczędnościowy IKE krócej niż 12 miesięcy pobierzemy przy wypowiedzeniu opłatę zgodną z 

Tabelą Prowizji i Opłat dla klientów indywidualnych. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów  

 

Dokument 
Identyfikator dokumentu 
(SHA-256) 

Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

3c29422ef9825194f70fc4c673

41f21f115b4d247480bd29d74
c9053da626c3c 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. 

e24f71786900d34a6842a9d9f
bcd549cfa3a6d11b80b7cdb35
e84eea7d179d28 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

1adbfa09f88542068eca34794c

d7265b0bad6c3e9378d47b5f5

b51b73cd88f4a 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego 

Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.  

685c05ef3e10a9f05c10de3806

45469064128255d3de205207

7a52b0dac8ace6 

Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A 

f81d78d2860211f5d0bc720db

4da803531a604277b8377e68

a78424df552afd2 

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking 1f53742f951a86b55defb79889

6a31a972fb12471da827431f4

5a8a20ecba702 
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Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

339a976de3456a0988a9edda

335d60897db4f52a7d7405d8c

d1275bcb30ec9e7 

Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

0d4498a25b90a775b7b5d6e7

eca494cb399458d48eac97de8

7080e4c56468fca 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych. 2c95fc6cf4d48cf874610deb80

089790d4ddeb8a35d9b81f500

e64e3a0933e20 

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking  w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

2e8106badcdf241c37fb8fd44c

e2c2272de7ab4a3c38aed7495

a5e47d83b4e6d 

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

b03fa7fea01054c45ddf4b2470

f5606306c339eea9dd3dc33ff5

1a458af605d4 

Regulamin rachunku do którego wydajemy karty debetowe dla dziecka w wieku 0-13 

lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c33a7899232ca0fa47ca26c30

79f1dad109b894880d0fe8c48

c3bc3b6137aa34 

 

  
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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