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Opłaty i prowizje 
15 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Przyczyny i zasady zmiany cennika 
dla: 

• kont oszczędnościowo- 

rozliczeniowych 

• kont oszczędnościowych i lokat 

• kart tych do kont 

oraz usług, które oferujemy do tych 
produktów.  

Dodajemy do cennika zapisy dotyczące zasad, na podstawie których 

możemy go zmieniać.  

Nowe zapisy, które znajdziesz w cenniku stosujemy do umów zawartych 

od 15 grudnia 2022 r. do:  

• kont oszczędnościowo- rozliczeniowych 

• kont oszczędnościowych i lokat 

• kart do tych kont  

oraz usług, które oferujemy do tych produktów, np. przelewów.  

Jeśli zawarliśmy z Tobą umowę o te produkty do 14 grudnia 2022 r. – te 

zmiany Ciebie nie dotyczą. Przyczyny i zasady zmiany cennika znajdują 

się w regulaminach. Stosujemy je do produktów, które otworzyliśmy lub 

otworzymy dla Ciebie w przyszłości na podstawie tej umowy.  

Zmiany nie dotyczą kredytów, w tym kart kredytowych. 

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. l),  

• „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 
41 ust 2.lit.k),  

• „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla 
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17, ust. 2 lit. k).  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość 
opłat i prowizji. 

Postanowienia ogólne  Z informacji, jakie umieściliśmy na samym początku cennika dowiesz się:  

• jaką pełni funkcję  i jakie informacje w nim znajdziesz,  

• w którym dokumencie opisujemy przyczyny i zasady jego zmiany, 

• co mamy na myśli, gdy w cenniku używamy zwrotów typu „konto”, „Ty” 

oraz „my”.  

Robimy to, aby ułatwić Ci lekturę tego dokumentu.  

Podstawa prawna:  
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

mBanku S.A.” (rozdział 27, ust. 2 , lit. l),  
− „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(rozdział 41 ust 2.lit. k), 
− „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta 

Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17, ust. 2 
lit. k),  

− „Regulaminu udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 13 ust. 2 lit i), 

− „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 32 ust. 2 lit i).  

− „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17, ust.2 lit. i),  

− „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 mBanku S.A. ” (rozdział 9 ust. 2 lit. i),  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na 
wysokość opłat i prowizji. 

• Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 
wprowadzenie zmian porządkowych w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które dotyczą postanowień ogólnych 
(czyli tych, które wprowadzamy, aby ułatwić Ci lekturę dokumentu) możesz do 14 grudnia 2022 r. zgłosić sprzeciw lub 
wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 15 grudnia 2022 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 2022 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 

Przyczyny i zasady zmiany 
cennika - rozdział 27 

Dodajemy informację, że przyczyny i zasady zmiany cennika opisane w 

regulaminie, dotyczą umów, które zawarliśmy do 14 grudnia 2022 r. do: 

1) kont oszczędnościowo – rozliczeniowych  
2) kont oszczędnościowych i lokat  
3) kart do tych kont 

oraz usług, które oferujemy do tych produktów.  

To oznacza, że jeśli zawarliśmy z Tobą umowę o te produkty do 14 grudnia  

2022 r. – te zmiany Ciebie nie dotyczą. Do produktów, które otworzyliśmy lub 

otworzymy dla Ciebie w przyszłości na jej podstawie zastosujemy zapisy z 

regulaminu. 

Przyczyny i zasady zmiany cennika do produktów i usług, które znajdziesz w cenniku 

stosujemy dla umów zawartych od 15 grudnia 2022 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.  

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).  
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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 porządkowe i redakcyjne możesz do 
14 grudnia 2022 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 15 grudnia 2022 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 2022 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 

Przyczyny i zasady zmiany 

cennika - rozdział 41 

Dodajemy informację, że przyczyny i zasady zmiany cennika opisane w 

regulaminie, dotyczą umów, które zawarliśmy do 14 grudnia 2022 r. do: 

1) konta oszczędnościowo – rozliczeniowego 
2) kart do tego konta 

oraz usług, które oferujemy do tych produktów. 

 

To oznacza, że jeśli zawarliśmy z Tobą umowę o te produkty do 14 grudnia  

2022 r. – te zmiany Ciebie nie dotyczą. Do produktów, które otworzyliśmy lub 

otworzymy dla Ciebie w przyszłości na jej podstawie zastosujemy zapisy z 

regulaminu. 

Przyczyny i zasady zmiany cennika do produktów i usług, które znajdziesz w cenniku 

stosujemy dla umów zawartych od 15 grudnia 2022 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.  

 
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) 

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

a9925c88e58c216aa7a018d01

46f5be4f307b6191efc65f9505

c936863f857ca 
 

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

9d23c192d20607f1dee15e4da

ef78719f9bd6d332a6c06d501

129f0da4ba1c8d 

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

1046fe261533bcabba89fac7df

560c80e2c1cc5a212fd255bccb

232785bb9a89 
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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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