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Obsługa klienta 
25 listopada 2022 r. wchodzi zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

Wykaz zmian  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Wysokość kapitału zakładowego 
– definicja banku i stopka  

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r. 
to 169.539.536 złotych.  

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 zmieni się wysokość kapitału zakładowego, którą wpisze sąd do krajowego 
rejestru sądowego.  

Dostęp do naszej strony 

internetowej, serwisu 
transakcyjnego na www, 
aplikacji mobilnej i karty – 
rozdział 6  

Jeśli będziesz przebywać w kraju objętym sankcjami, np. Iranie, to nie zalogujesz 

się do serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej i nie skorzystasz z karty. Zmiana 
zacznie obowiązywać nie wcześniej niż 25 stycznia 2023 r. Dokładną datę oraz listę 
krajów objętych sankcjami, podamy w komunikacie 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. g).  

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się sposób obsługi naszych produktów i usług.  
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Rozszerzamy możliwość 
aktywowania, odblokowania i 
zmiany hasła do serwisu 
transakcyjnego na naszej 
stronie internetowej i BOK – 
lista czynności 

Jako klient Private banking już wkrótce w Biurze Obsługi Klienta zamówisz pakiet 
aktywacyjny i dzięki temu: 

• aktywujesz lub odblokujesz dostęp lub 
• zmienisz hasło  

do serwisu transakcyjnego na naszej stronie internetowej lub BOK. 

Zmianę wprowadzamy, bo chcemy, aby coraz więcej spraw można było załatwić bez 
wychodzenia z domu.  

Informację o tym od kiedy skorzystasz z tej zmiany podamy w komunikacie 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. g).  

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się sposób obsługi naszych produktów i usług.  

Zmiana nazwiska w aplikacji 
mobilnej – lista czynności  

Już wkrótce nazwisko zaktualizujesz w aplikacji mobilnej.   

Zmianę wprowadzamy, bo chcemy, aby coraz więcej spraw można było załatwić bez 
wychodzenia z domu.  

Informację o tym od kiedy skorzystasz z tej zmiany podamy w komunikacie 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. g). 

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się sposób obsługi naszych 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 25 stycznia 
2023 r., możesz do 24 stycznia 2023 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25 stycznia 2023 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 
25 listopada 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Usuwamy przypis 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 

Usuwamy nadmiarowy przypis, który wskazywał, że o etapach uruchamiania 

usługi BLIK zbliżeniowy w walucie obcej, będziemy informować na stronie 

internetowej.  

Robimy to, ponieważ usługa jest już w ofercie. 
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1. Rachunki oszczędnościowo – 
rozliczeniowe prowadzone w złotych 
polskich 

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 pkt 2 lit. l) w związku z rozdziałem 33 pkt 3 „Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, 

które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Porządkujemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy aktualnej oferty 

banku w sekcji: 

2. Debetowe karty płatnicze do 

rachunków oszczędnościowo – 

rozliczeniowych prowadzonych w złotych 

polskich 

a) Visa payWave/Mastercard 

PayPass™/Visa Pionowa/Mastercard 

Pionowa/Visa Me/ Visa Foto/Mastercard 

Mobilna 

Usuwamy zapisy, które dotyczą podziału na kwoty „…co najmniej 100 zł” i 

„…poniżej 100 zł” dla prowizji od wypłat gotówki: 

• w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski, dla 

klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów,  

• w pozostałych bankomatach krajowych, dla klientów korzystających z 

usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”.  

i zastępujemy je jedną pozycją, w której zapisujemy wartość „n/d”.  

Robimy to, ponieważ taki podział był nadmiarowy.  Zmiana dotyczy kont: 

eKonto możliwości, eKonto osobiste, eKonto PRP oraz mKonto Intensive  

  

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 pkt 2 lit. l). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Porządkujemy zapisy i zmieniamy 

przypis w części cennika, która dotyczy 

aktualnej oferty banku w sekcji: 

2. Debetowe karty płatnicze do 

rachunków oszczędnościowo – 

rozliczeniowych prowadzonych w złotych 

polskich 

b) Visa Aquarius payWave/Mastercard 

Aquarius PayPass™/Visa Świat 

Intensive/Visa Intensive/Mastercard 

Intensive 

Usuwamy zapisy, które dotyczą podziału na kwoty „…co najmniej 100 zł” i 

„…poniżej 100 zł” dla prowizji od wypłat gotówki we wszystkich bankomatach 

na terenie Polski. Zastępujemy je jedną pozycją, w której zapisujemy wartość 

„0”.  

Robimy to, ponieważ taki podział był nadmiarowy.   

Wycofaliśmy ze sprzedaży karty Visa Aquarius payWave/ Mastercard Aquarius 

PayPass™, dlatego tylko do 31 stycznia 2023 r. możesz zamówić ich duplikat.  

Z tego powodu zmieniamy w cenniku przypis, który dotyczy duplikatu tych 

kart.  

Wszystkie te zmiany dotyczą mKonta intensve. 

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 pkt 2 lit. l). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Porządkujemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy aktualnej oferty 

banku w sekcji: 

2. Debetowe karty płatnicze do 

rachunków oszczędnościowo – 

rozliczeniowych prowadzonych w złotych 

polskich 

c) Visa Junior/Mastercard Junior Opaska 

Usuwamy zapisy, które dotyczą podziału na kwoty „…co najmniej 100 zł” i 

„…poniżej 100 zł” dla prowizji od wypłaty gotówki: 

• w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank 

Polska S.A.na terenie Polski,  

• w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski, 

• w pozostałych bankomatach krajowych dla klientów niekorzystających z 

usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”.  

i zastępujemy je jedną pozycją, w której zapisujemy wartość „0 zł”.  

Robimy to, ponieważ taki podział był nadmiarowy. Zmiana dotyczy konta 

eKonto Junior.  

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 pkt 2 lit. l),  
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Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Dodajemy i porządkujemy przypisy 

w części cennika, która dotyczy 

aktualnej oferty banku w sekcji: 

2. Debetowe karty płatnicze do 

rachunków oszczędnościowo – 

rozliczeniowych prowadzonych w złotych 

polskich 

d) Mastercard Gold PayPassTM, eKarta, 

eKarta wirtualna, Mastercard® Debit 

Naklejka, Mastercard Opaska – 

wydawane do wszystkich rachunków 

Od 26 stycznia 2023 r. eKartę zamówisz tylko w formie wirtualnej.  

Ponieważ eKartę plastikową wycofujemy ze sprzedaży, dodajemy w cenniku 

przypis, który to opisuje.  

Doprecyzowujemy treść przypisu, który dotyczy miesięcznej opłaty za kartę 

główną i dodatkową dla karty Mastercard Gold PayPass. Nie pobierzemy opłaty, 

jeżeli miesięczna liczba wykonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych tą kartą, za ostatni miesiąc wyniesie minimum 2000 zł. 

Robimy to, aby uporządkować zapisy w cenniku.  

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 pkt 2 lit. k, l),   

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 oraz  

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na 

wysokość opłat i prowizji. 

Usuwamy przypis w części cennika, 

która dotyczy aktualnej oferty banku w 

sekcji: 

II. Rachunki oszczędnościowe  

2. Rachunek umożliwiający regularne 

oszczędzanie 

Usuwamy przypis, który wskazuje, że opłatę uzależniamy od dnia, w którym 

została zawarta umowa.  

Robimy to, ponieważ jest on nadmiarowy.   

 

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 pkt 2 lit. l). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Zmieniamy zapisy w części cennika, 

która dotyczy aktualnej oferty banku w 

sekcji: 

II. Rachunki oszczędnościowe  

3. Rachunek IKE 

Od 26 stycznia 2023 r. nie pobierzemy opłaty, jeśli ustanowisz osobę 

uprawnioną do rachunku IKE, wtedy, gdy zawierasz umowę.  

Dlatego zmieniamy zapis w cenniku, który to opisuje. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17 pkt 2 lit. j).  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty banku lub wycofujemy z oferty banku usługi i produkty, a 

także, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności produktów i usług.  

Usuwamy zapisy w części cennika, 

która dotyczy: 

• aktualnej oferty banku w sekcji: 

II. Karty kredytowe 

1. Karty kredytowe Visa 

• produktów wycofanych ze sprzedaży w 

sekcji: 

5. Karty kredytowe wycofane z oferty 

a) Karty kredytowe Visa 

a) Karty kredytowe Visa - cd.  

Od 27 stycznia 2023 r. nie skorzystasz z awaryjnej wypłaty gotówki oraz 

nie otrzymasz karty zastępczej dla kart kredytowych.  

Wycofujemy te usługi z oferty, dlatego dodajemy w cenniku przypis, który 

to opisuje.  
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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 pkt 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. 

Przenosimy sekcję Kredyt 

samochodowy, kredyt samochodowy 

online z części cennika, która dotyczy 

• aktualnej oferty banku  

do części cennika która dotyczy  

• produktów wycofanych ze sprzedaży  

oraz zmieniamy i usuwamy część 

zapisów.  

Od 29 grudnia 2022 r.: 

• nie będziemy oferowali już kredytu samochodowego i kredytu 

samochodowego online.  

Jeśli masz taki kredyt, to opłaty i prowizje, które go dotyczą znajdziesz 

w rozdziale 8 produktów wycofanych ze sprzedaży. Usuwamy też 

opłaty, które dotyczą zawierania takich umów kredytu.  

Robimy to, aby zapisy w cenniku były jednoznaczne.  

• nie zapłacisz już za restrukturyzacje umowy i udzielenie karencji 

kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online.   

Dlatego zmieniamy zapisy, przy tych pozycjach w cenniku:  

obowiązuje do 28.12.2022 r. obowiązuje od 29.12.2022 r. 

70 zł 0 zł 

• usuwamy pozycję w cenniku, która dotyczy kredytów oferowanych 

przez PDK SA 

Robimy to, ponieważ nasi klienci nie mają już takich kredytów. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17 pkt 2 

lit. h oraz rozdział 17 pkt 4 lit. a), 

• „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 17 pkt 2 lit. h, i 

oraz rozdział 17 pkt 4 lit. a)  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy: 

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

funkcje produktów i usług,  

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, 

• zmiana stopy referencyjnej, stopy depozytowej, stopy lombardowej, następuje w kierunku przeciwnym do zmiany 

stopy. 

Porządkujemy i usuwamy zapisy w 

części cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

6. Ubezpieczenia 

a) dla rachunków  

c) dla kart kredytowych 

j) dla WWj 

Usuwamy z cennika opłaty i prowizje dla ubezpieczeń do rachunków:  

• Pakiet medyczny „Opieka medyczna 24h” 

• „mZdrowie”   

Robimy to, ponieważ nasi klienci nie mają już takich ubezpieczeń.  

Usuwamy z cennika opłaty i prowizje dla ubezpieczeń do kart kredytowych: 

• Gwarancja Spłaty Kredytu 

• „Ubezpieczenie Spłaty Karty” 

• Pakiet Travel World 

• „Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus” 

• „Pakiet Gold” 

• Ubezpieczenie Spłaty – „Ubezpieczenie Spłaty Karty” 

• Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus 

Robimy to, ponieważ te zapisy były nadmiarowe.  

Doprecyzowujemy informację, że opłatę liczymy od sumy ubezpieczenia dla 

ubezpieczeń: 

• nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub 

lokali mieszkalnych  

• nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali 

mieszkalnych, że opłatę liczymy od sumy ubezpieczenia.  

Robimy to, aby uporządkować zapisy w cenniku.  
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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 pkt 2 lit. K oraz l),  

• „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów private banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 32, pkt 2, lit. I), 

• „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 9, pkt 2, lit. i) 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy: 

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

funkcje produktów i usług oraz  

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na 

wysokość opłat i prowizji.   

Usuwamy w części cennika, która 

dotyczy produktów wycofanych ze 

sprzedaży sekcję: 

8. Kredyt mEmisja plus 

Usuwamy z cennika opłaty i prowizję dla Kredytu mEmisja plus.  

Robimy to, ponieważ nasi klienci nie mają już takiego kredytu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na 

rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 18 ust.4 pkt 3).  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z oferty Banku usługi i produkty.  

Porządkujemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

9. Kredyty samochodowe/Kredyty na 

zakup środków transportu i kredyty 

samochodowe online waloryzowane 

kursem walut 

Od 29 grudnia 2022 r.:  

• nie zapłacisz już za restrukturyzacje umowy i udzielenie karencji 

kredytu samochodowego, kredytu na zakup środków transportu, 

kredytu samochodowego online waloryzowanego kursem walut.  

Dlatego zmieniamy zapisy, przy tych pozycjach w cenniku:  

obowiązuje do 28.12.2022 r. obowiązuje od 29.12.2022 r. 

70 zł 0 zł 

• Zmieniamy zapis, który dotyczy opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu:  
 

Kredyt 

samochodowy/Kredy
t na zakup środków 
transportu 
waloryzowany 
kursem walut 

Kredyt 

samochodowy 
online 
waloryzowany 
kursem walut 

1. Opłata za 

wcześniejszą spłatę 

kredytu: 

a) dotyczy kredytów 

udzielonych za 

pośrednictwem PDK 

SA od 2.03.2009 r. 

do 12.12.2011 r.2 

(obowiązuje do 

28.12.2022 r.) 

0 zł n/d 

1. Opłata za 

wcześniejszą spłatę 

kredytu (obowiązuje 

od 29.12.2022 r.) 

0zł  

Ponieważ nasi klienci nie mają już takich kredytów, w ten sposób 

porządkujemy zapisy w cenniku.  

Podstawa prawna: 
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (17 pkt 4 lit. a), 

• „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (pkt 17 pkt 2 lit. i, rozdział 

17 pkt 4 lit. a). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy: 

• zmiana stopy referencyjnej, stopy depozytowej, stopy lombardowej, następuje w kierunku przeciwnym do zmiany 

stopy oraz 

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe. 

Porządkujemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy produktów 

wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

11. WWJ  

Usuwamy z cennika opłaty za rozpatrzenie wniosku, przyznanie kredytu i 

wystawienie promesy.  

Robimy to, ponieważ nie mamy już tego produktu w ofercie.  

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 pkt 2 lit. k).  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z niej usługi i produkty, a także wtedy, 

gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 

W Załączniku nr 1 - oferta dla obywateli 

Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 

23.02.2022 usuwamy przypis w 

części, która dotyczy:  

I. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze 

1. Rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy prowadzony w złotych 

polskich 

 

Usuwamy nadmiarowy przypis, w którym zobowiązaliśmy się do 

komunikowania etapów uruchamiania usługi BLIK zbliżeniowy w walucie obcej 

na stronie internetowej.  

Robimy to, ponieważ usługa jest już w ofercie. 

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 pkt 2 lit. l) w związku z rozdziałem 33 pkt 3 „Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 29 grudnia 2022 r., możesz do 28 grudnia 2022 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 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. 

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 26 stycznia 2023 r., możesz do 25 stycznia 2023 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 26 stycznia 2023 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 27 stycznia 2023 r., możesz do 26 stycznia 2023 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 27 stycznia 2023 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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Oprocentowanie 
25 listopada 2022 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele oprocentowania dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej tabela). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Przenosimy sekcję Kredyt 

samochodowy, kredyt 

samochodowy online z części 

Tabeli, która dotyczy 

• aktualnej oferty banku – VI. 

Kredyty  

do części Tabeli, która dotyczy  

• produktów wycofanych ze 

sprzedaży – 5. Kredyty 

Od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu samochodowego i 

kredytu samochodowego online. Jeśli masz taki kredyt, to oprocentowanie tego 

kredytu znajdziesz w rozdziale 5 produktów wycofanych ze sprzedaży.  

Robimy to, aby zapisy w cenniku były jednoznaczne.  

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

• „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (pkt 19 pkt 1 lit. 

d), 

• „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (pkt 19 pkt 1 lit. d). 

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. 

Dodajemy przypis o 

wycofaniu ze sprzedaży 

rachunku walutowego w HRK w 

części tabeli, która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku  

I. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe 

8 grudnia 2022 r. wycofujemy ze sprzedaży rachunek walutowy (eKonto 
walutowe) w kunie chorwackiej (HRK). Robimy to dlatego, że 1 stycznia 2023 r. 
Chorwacja wchodzi do strefy euro, a od 15 stycznia kuna chorwacka oficjalnie 
przestanie być środkiem płatniczym.  

Od 27 grudnia 2022 r. od godziny 18:00 nie będziesz już mógł korzystać z 

rachunku prowadzonego w HRK. Dlatego sprawdź, czy masz kuny na swoim eKoncie 
i do tego czasu zdecyduj co z nimi zrobisz. Możesz przelać je na inny rachunek u nas 
lub do innego banku. Jeśli nadal będziesz miał kuny na eKoncie, przewalutujemy je 
na rachunek EUR (Twój, a jeśli go nie masz, to na nieoprocentowany depozyt w 
walucie euro (EUR)) zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie usług płatniczych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 25, ust. 2, lit. d).  

Pozwalają one na zmianę tabeli, gdy usuwamy usługi i produkty. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.  

Podstawa prawna:  
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:   

• „Regulaminu kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 14, pkt 1) lit. e) oraz pkt 2), lit. f),  

Pozwalają one na zmianę nazw, opisów lub tytułów stawek oprocentowania, produktów lub usług, które wymieniamy w 
tabeli lub wyglądu samej tabeli. Zmiana ta nie wpływa na wysokość stawek oprocentowania oraz warunki, na jakich je 
pobieramy.  

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 8 grudnia 2022 r., możesz do 7 grudnia 2022 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 8 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.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 29 grudnia 2022 r., możesz do 28 grudnia 2022 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 grudnia 2022 r.,    
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• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 

mKantor 
26 stycznia 2023 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 

Transakcja kupna/sprzedaży 

waluty – rozdział 2, 4 
Zmieniamy postanowienia dotyczące przebiegu realizacji transakcji.  

1. Dodajemy: 

• nowe pojęcie „czas ważności kursu walutowego”. Jest to czas, w którym 

kurs walutowy się nie zmieni. Czas ważności kursu prezentujemy, gdy 

potwierdzasz transakcję. Informacje o czasie ważności kursu walutowego 

uzyskasz też na naszej stronie internetowej. 

• zapis dotyczący aktualizacji kursu walutowego. Gdy określasz parametry 

transakcji walutowej, to kurs walutowy aktualizujemy na bieżąco i 

udostępniamy go w czasie rzeczywistym. 

2. Zmieniamy zapisy dotyczące potwierdzenia transakcji. Jeżeli nie zdążysz 

potwierdzić transakcji w czasie ważności kursu, nie dojdzie ona do skutku. 

Jeśli nadal chcesz zawrzeć tę transakcję, wystarczy, że ponownie 

potwierdzisz jej parametry w czasie ważności kursu walutowego. 

3. Usuwamy zapis, jak długo jest ważny kurs. Ten zapis znajdziesz 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. g).  

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

Realizacja transakcji/oferty – 

rozdział 4, 5 
Na naszej stronie internetowej, w placówkach lub oddziałach (jeśli korzystasz z 

oferty Private Banking) oraz za pośrednictwem BOK uzyskasz informację o: 

• limitach transakcji,  
• czasie ważności kursu walutowego, 
• minimalnej i maksymalnej kwocie oferty, 
• dniach, w których możesz odwołać ofertę. 

Dlatego w regulaminie dodajemy postanowienia, dzięki którym dowiesz się, gdzie 
znajdziesz te informacje. 

Zablokowanie dostępu do 

usługi - rozdział 7 
Porządkujemy zapisy regulaminu: 

• usuwamy postanowienie, że mamy prawo zablokować dostęp do usługi, 
gdy jest przerwa w dostępie do banku. Robimy to, ponieważ 
postanowienia o zablokowaniu dostępów znajdziesz w „Regulaminu 
obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, 

• dodajemy postanowienie, że na naszej stronie internetowej przekażemy 
informacje o zablokowaniu dostępu do usługi. 

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. 

Oferta kupna/sprzedaży waluty 

– rozdział 5 

Dodajemy postanowienia, że w aplikacji mobilnej złożysz i odwołasz ofertę kupna/ 
sprzedaży waluty. Na stronie internetowej umieścimy informację, od kiedy możesz 
korzystać z tego rozwiązania. 

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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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 do 25 stycznia 2023 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25 stycznia 2023 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 
26 stycznia 2023 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 

eKarta – rozdziały: 2, 25, 28 Wycofujemy ze sprzedaży eKartę plastikową, dlatego: 

• od 26 stycznia 2023 r. zamówisz ją tylko w formie wirtualnej,  
• w miejsce eKart plastikowych, które odnawiają się po 26 stycznia 2023 r., 

w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej i otrzymasz eKartę 
wirtualną.  

Z tego powodu porządkujemy zapisy w regulaminie.   

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 zmianę regulaminu, gdy wycofujemy z oferty usługi i produkty. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 25.01.2023 r. zgłosić sprzeciw 
lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25.01.2023 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 
26 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmieniony dokument „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Wysokość limitu dziennego dla 
zdefiniowanej kwoty transakcji 
dla eKarty (USD/EUR) 

Od 26 stycznia 2023 r. wycofujemy z oferty eKarty plastikowe. Dlatego w 
dokumencie dodajemy o tym zapisy. 

Aby ułatwić Ci też lekturę dokumentu, zapisy o eKarcie umieściliśmy jednym 
wierszu. 

Podstawa prawna:  

Zmianę 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. 

Wysokość kapitału zakładowego 
- stopka 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r. 
to 169.539.536 złotych 
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Podstawa prawna: 

Zmianę 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 pojawią nowe interpretacje powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 25.01.2023 zgłosić sprzeciw lub 
wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25.01.2023,    
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.   
 
 

Kredyt gotówkowy 
9 grudnia 2022 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 

Podstawowe informacje o 
kredycie – rozdział 5  

Aktualizujemy informacje o tym na jaki rachunek wypłaciliśmy kredyt znajdziesz w 
umowie.  

Robimy to, aby uporządkować zapisy w dokumencie.  

Jak przebiega proces udzielenia 
kredytu i zawarcia umowy – 
rozdział 6  

Przenosimy informacje dotyczące wnioskowania o kredyt do części opisującej 
złożenie wniosku z Listy czynności, które możesz wykonać w ramach obsługi 
kredytu gotówkowego.  

Robimy to, aby ułatwić Ci lekturę dokumentu i zapisy o wnioskowaniu były w 
jednym punkcie.  

W jaki sposób będziesz spłacać 
kredyt – rozdział 10  

Aktualizujemy informacje o tym, że rodzaj rat w jakich spłacasz kredyt znajdziesz w 

umowie.  

Robimy to, aby uporządkować zapisy w dokumencie.  

Podstawa prawna:  

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, pkt 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: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, pkt 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 
29 grudnia 2022 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 
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Co znajdziesz w regulaminie – 
rozdział 1  

Poznaj definicje zwrotów, 
których często używamy w 
regulaminie – rozdział 2 

Kto może wnioskować o kredyt, 
czyli zostać wnioskodawcą – 
rozdział 3  

Co sprawdzamy zanim 
udzielimy kredytu – rozdział 4  

Podstawowe informacje o 
kredycie – rozdział 5  

Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje – rozdział 6  

Jak możesz otrzymać kredyt – 
rozdział 8  

Lista czynności, które możesz 
wykonać w ramach obsługi 
kredytu – rozdział 21  

Przy informacjach o wnioskowaniu i udzielaniu kredytu dodajemy przypis o tym, że 

dotyczą one wniosków złożonych do 28.12.2022 r. włącznie.  

Robimy to, ponieważ od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu 

samochodowego online. 

Podstawa prawna: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 18, pkt 

2, lit. d). 

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wprowadzamy lub wycofujemy usługi i produkty. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 18, pkt 

2, lit. h). 

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 
29 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu samochodowego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Co znajdziesz w regulaminie – 

rozdział 1  

Poznaj definicje zwrotów, 
których często używamy w 
regulaminie – rozdział 2  

Kto może wnioskować o kredyt, 
czyli zostać wnioskodawcą – 
rozdział 3 

Co sprawdzamy zanim 
udzielimy kredytu – rozdział 4  

Podstawowe informacje o 
kredycie – rozdział 5 

Oprocentowanie kredytu, opłaty 

i prowizje – rozdział 6  

Jak możesz otrzymać kredyt – 
rozdział 8  

Przy informacjach o wnioskowaniu i udzielaniu kredytu dodajemy przypis o tym, że 

dotyczą one wniosków złożonych do 28.12.2022 r. włącznie.  

Robimy to, ponieważ od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu 

samochodowego. 
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Lista czynności, które możesz 
wykonać w ramach obsługi 
kredytu – rozdział 21  

Podstawa prawna: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, pkt 2, lit. d) 

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wprowadzamy lub wycofujemy usługi i produkty. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 
• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, pkt 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) 

Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 896e600102bf27ec9799e54da

51055a229e076f7b78415204c

47bf32fa820118 

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

S.A. 

ee6f2d10c31661efe281b599e

af81e81526bc8a1e56478d018

537fa9e3917df5 

Tabele oprocentowania dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

a7a529304be8177626e7026e

123bcabc2f5f1a3ff0b1599191

817720133daf1a 

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

fd0b8b9dfaaa48d029114927a

6e9aa10fbd12c34c6d9301c27f

4ca3ad51b8f93 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c16eb279da73bcefd69d76bd9f

ee78866d99e1449df1467cf7f5

f8375e09a4f6 

Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

9e690d2f00bdb85ff92f561ebb

5aae328e753e1faaa13cff3d6d

4904d5885f02 

Regulamin kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 245703df9c66ce99fcb63cb0bb

13bbd2e201e6f62d3872694b0

790cf51d2315c 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

a11d88068d0a13f61096a7c97

749a8f691905dc8313fced631f

47cfe50cb0048 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych 1bf549ff602c6afc3809414246

1da18b063ecdc4c4faec88007

2837bba7d53da 

 

  
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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