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Opłaty i prowizje 
30 marca 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”, dalej zwana cennikiem.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dodajemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy 

aktualnej oferty banku w 

sekcji: 

I. kredyt hipoteczny/pożyczka 

hipoteczna 

 

Uzupełniamy zapisy, które dotyczą prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. 

Stosujemy je do kredytów opartych o oprocentowanie okresowo zmienne.  

Dodajemy nową pozycję w cenniku. Dotyczy ona prowizji za wcześniejszą częściową 

lub całkowitą spłatę kredytu z oprocentowaniem stałym lub okresowo stałym. 

Wysokość tej prowizji określa umowa lub aneks. Zapis obowiązuje dla umów, które 

zawrzemy od 30.03.2022 r. 

Dodatkowo dodajemy w przypisie informację, że wtedy, gdy piszemy o opłacie lub 

prowizji do kredytu, zawsze dotyczy to także pożyczki.  

Robimy to, aby jasno określić jakiego wariantu produktu dotyczy dana prowizja. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 9, pkt. 2, lit. h oraz i)  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy: 

• rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności produktów i usług,  

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, nie wpływające na wysokość 

opłat i prowizji. 

Zmieniamy zapisy w części 
cennika, która dotyczy 
produktów wycofanych ze 
sprzedaży, w sekcji: 

4. Debetowe karty płatnicze do 
rachunków wycofanych ze 
sprzedaży 

a) Visa payWave/Mastercard 
PayPass™/Visa Foto/Visa 
Pionowa/Mastercard 
Pionowa/Mastercard Mobilna 

c) Visa Aquarius payWave/ 
Mastercard® Aquarius 
PayPass™/Visa Świat Intensive 

d) Visa Me 

e) Karta Visa eMa/ Visa 
payWave do Rachunku 
oszczędnościowego eMax 

1. Porządkujemy informacje, które dotyczą miesięcznej opłaty za kartę 

główną/dodatkową. Usuwamy nadmiarowe zapisy:  

• o tym, że warunkiem, który zwalnia Cię z opłaty miesięcznej za kartę, 

jest wartość transakcji, 

• które dotyczą przeliczania transakcji dokonanych kartą debetową, 

wydaną do rachunku walutowego. 

Robimy to, ponieważ sprawdzamy tylko liczbę transakcji jako warunek, który 

może zwolnić z opłaty miesięcznej za kartę główną/dodatkową.   

2. Poprawiamy nazwę usługi wypłaty gotówki w kasie z Mastrcard cash back na 

Visa cash back. 

3. 31 maja 2022 r. wycofujemy z oferty kartę Visa eMax. W miejsce kart Visa 

eMax które odnowimy po 31 maja 2022 r., wyślemy karty Visa PayWave. 

Dlatego dodajemy nową pozycję z kartą Visa PayWave do cennika. 

 

 

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 oraz Rozdział 27, pkt 2, lit. k) 

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

mBanku S.A.” (Rozdział 20, pkt 1, lit. a) 

Pozwalają one na zmianę cennika: 

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

wysokość opłat i prowizji, 

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

Zmieniamy przypis przy 

czynnościach:  

• Prowizja od transakcji 

bezgotówkowych, 

• Prowizja od wypłat 

gotówki w bankomatach 

za granicą 

Od 1 czerwca 2022 r. ujednolicamy walutę rozliczeniową dla kart Visa. 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 31.05.2022 r. obowiązuje od 1.06.2022 r. 
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w części cennika, która dotyczy 
produktów wycofanych ze 
sprzedaży w sekcji: 

7. Kredyt ratalny  

W przypadku transakcji bezgotówkowych 

i wypłat gotówki dokonywanych kartami, 

których walutą rozliczeniową jest EUR: 

mBank pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji 

dokonywanych w EUR w wysokości 2% 

od wartości transakcji. W przypadku 

transakcji dokonywanych w walucie innej 

niż EUR lub PLN mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji w wysokości 3% od wartości 

transakcji. 

W przypadku transakcji bezgotówkowych 

i wypłat gotówki dokonywanych kartami, 

których walutą rozliczeniową jest PLN: 

mBank pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji 

dokonywanych w EUR w wysokości 5% 

od wartości transakcji. W przypadku 

transakcji dokonywanych w walucie 

innej niż EUR lub PLN mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji w wysokości 6% od wartości 

transakcji. 

Przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 5,9% od 

wartości transakcji.  

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie „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. 

W stopce cennika aktualizujemy 

wysokość kapitału zakładowego 
Aktualna 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 regulaminów, które pozwalają na zmianę cennika, gdy zmieniamy wysokość 

kapitału zakładowego:  

• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 27, ust. 2, lit. h oraz l),  

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

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

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

mBanku S.A.” (Rozdział 32 ust. 2 lit e oraz i), 
• „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust.2 lit. e oraz 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. g oraz k),   
• „Regulaminu mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   

(Rozdział 16, ust.2 lit. e oraz i)”,   
• „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   

(Rozdział 17, ust. 2 lit. e oraz i),   
• „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”   

(Rozdział 17, ust. 2 lit. e oraz i),   
• „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBank” (Rozdział 9 ust. 2 lit. e oraz i). 

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

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany te 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),   
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- „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 1 czerwca 
2022 r., możesz do 31 maja 2022 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 31 maja 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 
31 maja 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 

Kiedy zmienia się tabela – 
rozdział 25 

Dodajemy zapis, że zmiana tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 
• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 
• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 
• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

Porządkujemy obecne powody zmiany tabeli i dodajemy nowe, czyli: 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

Uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku 

i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

W całym rozdziale upraszczamy język, aby ułatwić Ci lekturę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 

• „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. 

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

Kiedy zmienia się taryfa – 
rozdział 27 

Doprecyzowujemy, że możemy zmieniać taryfę, jeśli zmieniamy nazwę produktu lub 

usługi, w tym nazwę marketingową, która nie wpływa na wysokość opłat i prowizji. 

Robimy to, aby zapisy regulaminu były jednoznaczne. 

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. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy chcemy zapewnić, żeby postanowienia 

regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozwiązanie umowy - rozdział 
30  

Doprecyzowujemy zapisy, kiedy możemy wypowiedzieć Ci umowę z 

dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Możemy to zrobić, gdy na rachunku nie 

będzie obrotów przez okres 3 miesięcy z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat 

oraz naliczania odsetek. 

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. 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. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, 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 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 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 
31 maja 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 

Kiedy zmienia się tabela - 
rozdział 39 

Dodajemy zapis, że zmiana tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 

• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy, opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

Porządkujemy obecne powody zmiany tabeli i dodajemy nowe, czyli: 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

Uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 razy w roku 

i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany, 

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

W całym rozdziale upraszczamy język, aby ułatwić Ci lekturę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Nie 

wpływają one na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 

• „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. 
• Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

Kiedy zmienia się taryfa - 
rozdział 41 

 

Doprecyzowujemy, że możemy zmieniać taryfę, jeśli zmieniamy nazwę produktu lub 

usługi, w tym nazwę marketingową, która nie wpływa na wysokość opłat i prowizji. 

Robimy to, aby zapisy regulaminu były jednoznaczne. 

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 chcemy zapewnić, żeby postanowienia 

regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Lista czynności – rozdział 45 Zmieniamy postanowienia, które dotyczą realizacji przelewów w BOK. W tym kanale 

nie zlecisz przelewu SWIFT do krajów trzecich wysokiego ryzyka.  

Robimy to, aby jasno określić w jakim kanale obsługi nie zrealizujesz takiego 

zlecenia płatniczego. 

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. 

Wysokość kapitału zakładowego 

- 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 Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:   

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, 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 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 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 
31 maja 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Lista czynności - rozdział 33 Zmieniamy postanowienia, które dotyczą realizacji przelewów w BOK i Oddziale 

(jeżeli jesteś klientem Private Banking). W tych kanałach nie zlecisz przelewu SWIFT 

do krajów trzecich wysokiego ryzyka.  

 

Robimy to, aby jasno określić w jakich kanałach nie zrealizujesz takiego zlecenia 

płatniczego. 

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. 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. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, 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 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 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 
31 maja 2022 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 

Koszty przewalutowania - 

rozdział 9 
Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję kartową na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania będziemy pokazywać 

jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego kursu euro. Ogłasza go 

Europejski Bank Centralny.  

Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie, 

zaktualizowaliśmy jego zapisy.  

Zdjęcie karty- rozdział 26 Uzupełniamy zapisy jakich elementów nie może zawierać Twoje zdjęcie 

zamieszczone na karcie.  

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakich grafik nie możesz umieszczać na karcie. 

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  

Wysokość kapitału zakładowego 
- 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 Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, żeby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 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 
31 maja 2022 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 

Koszty przewalutowania - 
rozdział 7 

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję kartową na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania będziemy pokazywać 

jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego kursu euro. Ogłasza go 

Europejski Bank Centralny.  

Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie, 

zaktualizowaliśmy jego zapisy. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A 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. 

Urządzenia mobilne - rozdział 5 Wszystkie informację na temat dostępnych dostawców urządzeń mobilnych 

znajdziesz na naszej stronie internetowej.  

Dlatego usunęliśmy zapis o Apple Pay i Google Pay. 

Autoryzacja transakcji - 
rozdział 7 

Wszystkie informacje o stosowanych w banku limitach autoryzacyjnych znajdziesz w 

jednym dokumencie - Limity autoryzacyjne dla kart debetowych. 

Dlatego usuwamy zapis o wartości transakcji kartowej przy płatnościach 

zbliżeniowych. 

Dodatkowo dookreślamy, że transakcje zbliżeniowe możesz też wykonać bez 

konieczności wprowadzenia PIN-u lub złożenia podpisu. 

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. 

Wysokość kapitału zakładowego 

- 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 Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, 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 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 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.   

 

Rachunek i karta do konta Junior  
31 maja 2022 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 

Korzystanie z karty – rozdział 7 

i 9 

Kartą możesz płacić zbliżeniowo bez konieczności aktywacji funkcji zbliżeniowej. 

Abyś nie miał wątpliwości jak działamy, usuwamy zapisy o konieczności aktywacji tej 

funkcji. 

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.   

Oprocentowanie rachunku – 

rozdział 12  

Dodajemy postanowienie, że w regulaminie rachunków znajdziesz informacje, kiedy 

i na jakich zasadach zmieniamy tabele oprocentowania. 

Robimy to, abyś wiedział, gdzie opisujemy zasady zmiany tabel. 

Wysokość kapitału zakładowego 

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

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:   

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 
rachunkowe, a także zapewnić, 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 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 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 
31 maja 2022 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 

Przewalutowanie transakcji 
kartowych - rozdział 18 

 

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję kartową na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania będziemy pokazywać 

jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego kursu euro. Ogłasza go 

Europejski Bank Centralny.  

Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie, 
zaktualizowaliśmy jego zapisy. 

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. g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 
usług.  

Kiedy zmienia się tabela?  - 
rozdział 33 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 

g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 
rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 
obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 r.,    

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 
którym zmiany zostałyby zastosowane.   

 

 

Limity dla kart kredytowych 
1 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie zmienione „ Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób 

fizycznych”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

nazwa karty Porządkujemy zapisy limitów i aktualizujemy w nich nazwy kart Miles & More. 

Robimy to abyś nie miał wątpliwości jaki limit ma Twoja karta. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. e). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy nazwę marketingową usług i 

produktów. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 31 marca 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 31 marca 2022 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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Kredyt odnawialny 
 
26 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

W jaki sposób możesz spłacać 
kredyt i co się stanie, jak 
przestaniesz spłacać kredyt? - 
rozdział 8 

Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje - rozdział 10 

Porządkujemy zapisy regulaminu i umieszczamy w nim informację, że 
oprocentowanie należności przeterminowanych znajdziesz w tabeli lub umowie. 
Dotychczas wskazywaliśmy tylko na tabelę. 

Robimy to, abyś wiedział, gdzie sprawdzić oprocentowanie należności 
przeterminowanych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści m.in., aby postanowienia regulaminu były 
jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

Kiedy zmienia się tabela? - 
rozdział 14 

 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 

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

• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 
g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, 

a także zapewnić m.in., aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 

 
 

mPożyczka 
26 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin mPożyczki dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Kiedy zmienia się tabela? - 

rozdział 17  

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie 

i na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 
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Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego art. 384 § 4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz 

• 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. 

Oprocentowanie pożyczki, 

opłaty i prowizje - rozdział 8 
Porządkujemy zapisy regulaminu i umieszczamy w nim informację, że 

oprocentowanie należności przeterminowanych znajdziesz w tabeli lub umowie. 

Dotychczas wskazywaliśmy tylko na tabelę.  

Robimy to, abyś wiedział, gdzie sprawdzić oprocentowanie należności 

przeterminowanych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści m.in., aby postanowienia regulaminu były 

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

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego  
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

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. 

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 modyfikację treści, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 
 
 

Kredyt gotówkowy 
26 kwietnia 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 

Kiedy zmienia się tabela? - 
rozdział 18 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 

g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się wysokość kapitału zakładowego, 

którą wpisze sąd do krajowego rejestru sądowego. 

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 modyfikację treści gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 

poniesiesz za to opłat. 
 
 

Kredyt samochodowy online 
26 kwietnia 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 

Kiedy zmienia się tabela? - 

rozdział 19 

 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 

na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

(Rozdział 18, ust 2, lit. f). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje 
istniejących produktów i usług. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

r. to 169.539.536 złotych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kredytu samochodowego online w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 18, ust 2, lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się wysokość 

kapitału zakładowego, którą wpisze sąd do krajowego rejestru sądowego. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 
 
 

Kredyt samochodowy 
26 kwietnia 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 
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Kiedy zmienia się tabela? - 
rozdział 19 

 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 

g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

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. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 

 
 

Kredyt hipoteczny 
22 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Kiedy zmienia się tabela? - 
rozdział 18 

 

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• 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.  

Jak informujemy Cię o zmianie 
regulaminu, taryfy i tabeli? -
rozdział 21 

Uzupełniamy zapisy o tym, kiedy możemy przekazać Ci informacje o zmianach po 
ich wprowadzeniu. Zmiany, które tak komunikujemy nie mają wpływu na Twoje 
prawa oraz na nasze obowiązki. Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe 
informacje jak działamy.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 

g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 

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. 
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 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 

 

WWJ  
22 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Słowniczek pojęć Dodajemy wyjaśnienie pojęcia Tabela. Robimy to, aby ułatwić Ci lekturę 

dokumentu.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• 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.  

Kiedy zmienia się tabela? - 
rozdział V  

Dodajemy nowy rozdział o tym z jakich powodów, jak często oraz w jakim zakresie i 
na jakich zasadach możemy zmieniać tabelę. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 
zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• 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.  

Jak informujemy Cię o zmianie 

regulaminu, taryfy i tabeli? -
rozdział VI 

Dodajemy zapisy o tym, w jaki sposób będziemy przekazać Ci informacje o 

zmianach regulaminu, taryfy i tabeli. Zmiany wprowadzamy, aby przekazać 
szczegółowe informacje jak działamy.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• Kodeksu Cywilnego - art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym oraz  
• zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16, ust 2, lit. 

g). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 01.01.2022 
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.  

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 

 
 

Lokaty 
5 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 



 

  

16 

 
 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

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

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 4 kwietnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 4 kwietnia 2022 r.,    

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 
którym zmiany zostałyby zastosowane.   
 

 

Emax Lokata 
31 maja 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat 

terminowych eMax lokata w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Słowniczek pojęć - rozdział 2  Modyfikujemy definicję wskaźnika WIBOR i dodajemy informację o podmiocie, który 

teraz nimi administruje. 

Robimy to, aby definicja była taka sama jak w innych Regulaminach. 

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, 

• (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”. 

Tabela oprocentowania - 
rozdział 9 

Dodajemy postanowienie, że powody zmian tabeli znajdziesz w Regulaminie 

rachunków. 

Robimy to, abyś wiedział, gdzie opisujemy takie powody. 

Wysokość kapitału zakładowego 
- 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 Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 30 maja 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 30 maja 2022 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 
2 czerwca 2022 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 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Kiedy zmienia się tabela - 
rozdział 16 

Dodajemy nowy rozdział i przenosimy do niego zapisy o okolicznościach zmiany 

tabeli (dotychczas znajdowały się w rozdziale 15). Porządkujemy obecne powody 

zmiany i dodajemy nowe, czyli: 

• zmianę wysokości stawek oprocentowania, 

• dostosowanie naszych systemów informatycznych.  

Upraszczamy język już istniejących zapisów i wprowadzamy nowy, o tym, że zmiana 

tabeli może dotyczyć: 

• zmiany, usunięcia lub dodania stawek oprocentowania, 

• usunięcia, dodania nowych produktów do naszej oferty, 

• przeniesienia produktów i usług z aktualnej oferty do produktów i usług, 

których już nie sprzedajemy, 

• zmiany nazwy opisów lub tytułów stawek oprocentowania. 

Dodatkowo uzupełniamy zapisy o informację, że tabelę zmieniamy nie częściej niż 4 

razy w roku i nie częściej niż raz na kwartał. Ograniczenie liczby zmian nie dotyczy: 

• dostosowania wysokości stawek oprocentowania do zmiany,  

• wprowadzenia nowych stawek oprocentowania dla produktów i usług 

banku,  

• wprowadzenia stawek oprocentowania dla nowych produktów i usług, 

• sytuacji, gdy zmieniamy tabelę z powodu zmian regulacji prawnych. 

Zmiany wprowadzamy, aby przekazać szczegółowe informacje jak działamy. Te 

zmiany nie wpływają na wysokość oprocentowania Twojego produktu. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie: 
• „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. 
• Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym 

Rozwiązanie umowy - rozdział 
22 

Dodajemy postanowienie o wypowiedzeniu umowy. Możemy wypowiedzieć Ci umowę 

z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy nie dostarczysz informacji lub 

dokumentów, których potrzebujemy do zachowania środków bezpieczeństwa 

finansowego (np. podczas weryfikacji Twojej tożsamości). 

Robimy to, aby  dostosować postanowienia do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

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. 

Lista czynności - rozdział 23 Porządkujemy zapisy o czynnościach jakie możesz wykonać w ramach obsługi 
rachunku IKE w poszczególnych kanałach.  

Robimy to, aby dostosować postanowienia do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i abyś nie miał wątpliwości jak obsługiwać swój rachunek IKE. 

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.  

Stopka - wysokość kapitału 

zakładowego  

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 Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny). Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 
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rachunkowe, a także zapewnić, żeby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 1 czerwca 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 2 czerwca 2022 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) 

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

S.A. 

827cb21017acef95e691270cc
250c5c3ce9d26f46b659d74df
d3f8faa645c2ac 

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

80ac5ffe988f93ae349973965
b031bf8a6f61ac4a92ec60368
aab369a6e2939f 

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

c1dcfa886112a216a4f56f565a
4b29c2b8a2c8810c97d00274
85c7f848c4e399 

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

2f67c8a3334e48f236f7f5d516
97bb3d613e22a1729b54eb24
f0f89da09bedc3 

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

f05614e3978043d757cbc022d

72993da277040bd2f49b614a8

6dc3e1323b443d 

Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta f115fc224a032c0b00da3f800f

bb69ac129cc1af0138f606966
202e6e235fc49 

Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. d55759dcad84a26b5d7148bf0

1055d3fd241f3f05718c1b81c
7c53116960a988 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMax lokata w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

42bc56e537f73108ab06cbfcd

b934d616967b1e61b1b9d241
2fd2b84dce37e78 

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

2c64d6ac9c881e5f303339a40

268e1aa821e40e7b19358f0ea
e22ba26a5a7e80 

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

a855574c166a3df16c608cb41

f30cf9a162c5a240ae75fc255f
643d21753d828 
 

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

lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

4d03c0b6f332c27449628c110

9ee4e244c27ab6f36664b181c
098019285a5936 



 

  

19 

 
 

 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

99194916b9a68cbe226224cc

11cb22a3923d09f06ed9a9dca
c94b6b5013cd4c3 

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

6ff2d01f8c872bf5ef8f2284a30
be302ed36d4f00f2229fe3c30

25eaedeede3f 

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

02557c9c91736ce6bedaa068f
0eed8838875b92b82ebc73df5
2208e8d08604fa 

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych 13d8f9a526456a7aa558ecf12
41f9cfff7cbd39dc79db718a64f
f4bc0fceec2a 

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

 

5c8168d65355bd918d01cb88
9f4171b1987774bd655f2b9f8
2ee69434fcf0702 

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

 

82a33311c9d0f04aa6bcb706d

76c23a219e3fde2f6cba966d1
c6e5389b8f6c6c 

Regulamin mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

e463ea7f4f4a6c6658dae28cf2

8db478d91f779f026541e6333
9b53f58f804bc 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego 

Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. 

808b285c3655911b27e8e6da

b01c9dbbb01c39c203ea24bb
63a048ca4f166dac 

 

  
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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