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

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dodajemy zapisy w części 

cennika, która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku w 

sekcji: 

I. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze: 

1. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe prowadzone w 

złotych polskich 

• produktów wycofanych ze 

sprzedaży, w sekcji: 

1. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe prowadzone w 

złotych polskich 

Wkrótce udostępnimy usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej. Dlatego w pozycji: 

Transakcje BLIK  0 zł 

dodajemy przypisy, które dotyczą kosztów przewalutowania i zasad na jakich ją 

udostępnimy: 

Pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji BLIKIEM zbliżeniowym w walucie 

obcej. Prowizja (łącznie z marżą banku) to 5,9% od wartości transakcji i zacznie 

obowiązywać od 03.11.2022 roku. 

Usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej będziemy udostępniać klientom etapami. 

Na naszej stronie internetowej dowiesz się, kiedy będzie ona dostępna. 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  
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• „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 nowy produkt.  

Usuwamy zapis 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 

Przy koncie mKonto Intensive usuwamy zapis o warunku, który uprawnia do 

zwolnienia z opłaty za kartę Visa Aquarius payWave/Mastercard Aquarius 

PayPass™/Visa Intensive/Mastercard Intensive o treści: 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość 

lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji 

bezgotówkowych (transakcja może zostać 

wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową 

z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni 

miesiąc wyniesie4 minimum: 

n/d 

oraz przypis o treści: 

4Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może 

zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest 

więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez 

każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz 

rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji 

bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku 

walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia 

miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją 

bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO 

(zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mTransfer z karty 

kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy 

realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart 

wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 

który dotyczy tego zapisu.  

Robimy to, ponieważ opłata wynosi 0 zł bez żadnych dodatkowych warunków.  

Usuwamy przypis w części 

cennika, który dotyczy 

produktów wycofanych ze 

sprzedaży, w sekcji: 

4. Debetowe karty płatnicze do 

rachunków wycofanych ze 

sprzedaży 

g) Mastercard PaySIM T-Mobile 

/ Mastercard PaySIM Orange / 

Mastercard® Debit Naklejka / 

Mastercard® Zegarek 

Usuwamy przypis3: 

3Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli funkcjonalności 

kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania sprzedaży ubezpieczenia. 

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), 

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

mBanku S.A.” (Rozdział 5 pkt 2). 

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

i prowizji. 

Dodajemy zapisy w załączniku 

nr 1 do cennika, który dotyczy 

oferty dla obywateli Ukrainy, 

którzy przybyli do Polski po 

23.02.2022 r. w sekcji: 

I. Rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe i debetowe karty 

płatnicze 

1. Rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy prowadzony w 

złotych polskich 

Wkrótce udostępnimy usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej. Dlatego w pozycji: 

Transakcje BLIK  0 zł 

dodajemy przypisy, które dotyczą kosztów przewalutowania i zasad na jakich ją 

udostępnimy: 

Pobieramy prowizję za przewalutowanie transakcji BLIKIEM zbliżeniowym w walucie 

obcej. Prowizja (łącznie z marżą banku) to 5,9% od wartości transakcji i zacznie 

obowiązywać od 03.11.2022 roku. 

Usługę BLIK zbliżeniowy w walucie obcej będziemy udostępniać klientom etapami. 

Na naszej stronie internetowej dowiesz się, kiedy będzie ona dostępna. 

Od 30 czerwca 2022 roku udostępniamy polecenie zapłaty. Dlatego w cenniku 

dodajemy zapisy o kosztach tej usługi: 
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5. Inne czynności  

 a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, 

aktualizacja, odwołanie, realizacja) 
0 zł  

 b) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia 

zapłaty 
2 zł 

 

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 nowy produkt lub usługę. 

Usuwamy przypis w załączniku 

nr 1 do cennika, który dotyczy 

oferty dla obywateli Ukrainy, 

którzy przybyli do Polski po 

23.02.2022 r. w sekcji: 

3. Rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy prowadzony w 

walucie obcej – eKonto 

walutowe UA 

Usuwamy przypis1: 

Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty 

rozpoczęcia sprzedaży na stronie https://www.mbank.pl/ua/ 

Robimy to, ponieważ 17 maja 2022 roku wprowadziliśmy konta walutowe do oferty 

banku.  

 

 

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 wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat 

i prowizji. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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),  

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

mBanku S.A.” (Rozdział 5 pkt 2),  

• „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17 ust.2 lit. i). 

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

i prowizji. 

 

 
 

Oprocentowanie 
30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Usuwamy rozdział o 

oprocentowaniu należności 

przeterminowanych dla 

kredytów maklerskich 

Od 30 czerwca 2022 r. usuwamy z tabeli rozdział o oprocentowaniu należności 

przeterminowanych dla kredytów maklerskich. Robimy to, ponieważ informacje o 

oprocentowaniu znajdziesz w umowach tych produktów. 

oraz przypis 3 o treści: Produkt dostępny dla Klientów Domu Maklerskiego mBanku 

S.A. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

http://#
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Kodeksu Cywilnego Art. 3841 (1). Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże 
drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w 
najbliższym terminie wypowiedzenia.  

 

 

Konto osobiste 
30 sierpnia 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 

Poznaj definicje zwrotów, 

których często używamy w 

regulaminie – rozdział 2 

Dodajemy definicję: 

• rezydent 

• nierezydent 

Robimy to, aby jasno określić, co oznaczają zwroty, których używamy w 

regulaminie. 

Jakie rachunki prowadzimy – 

rozdział 3  

 

Dodajemy pkt 6, że prowadzimy rachunki dla nierezydentów, którzy w chwili 

zawarcia umowy mieszkali w Polsce, ale w trakcie trwania umowy zmienili adres 

zamieszkania na zagraniczny.  

Z tego powodu zmieniamy regulamin. 

Lista czynności - rozdział 31 Jeśli korzystasz z oferty Private Banking to wkrótce w Biurze Obsługi Klienta złożysz 

dyspozycję: 

• rezygnacji lub skorzystania z kwoty wolnej od zajęcia sądowego i 

administracyjnego 

• wycofania wypowiedzenia umowy  

dlatego przy tych dyspozycjach usuwamy słowo „NIE” z przypisem o treści: dotyczy 

tylko klientów Private Banking. 

Z tego powodu zmieniamy regulamin. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g). 

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

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 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 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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 
30 sierpnia 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 
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Transakcje zbliżeniowe BLIK - 

rozdział 36 
Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję zbliżeniową BLIK 

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. 

Lista czynności – rozdział 45 Zmieniamy postanowienia, które dotyczą rezygnacji z usługi transakcji zbliżeniowych 

BLIK w serwisie transakcyjnym. W tym kanale nie zrezygnujesz z tej usługi, nadal 

możesz to zrobić w aplikacji mobilnej, w BOK i w placówce. 

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

czynności. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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 
30 sierpnia 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 

Transakcje zbliżeniowe BLIK w 

innej walucie niż PLN – rozdział 

29 

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję zbliżeniową BLIK 

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. 

Rezygnacja z transakcji 

zbliżeniowych w serwisie 

transakcyjnym- rozdział 35 

Zmieniamy postanowienia, które dotyczą rezygnacji z usługi transakcji zbliżeniowych 

w serwisie transakcyjnym. W tym kanale nie zrezygnujesz z tej usługi, nadal możesz 

to zrobić w aplikacji mobilnej, w BOK i placówce. 

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

czynności. 

Nowe czynności, które 

wykonasz w Biurze Obsługi 

klienta - rozdział 35 

 

Dodajemy postanowienia o tym, że jeśli korzystasz z oferty Private Banking to w 

Biurze Obsługi Klienta:  

• zablokujesz zmianę limitu przelewów realizowanych w serwisie transakcyjnym 

na naszej stronie www, 

• zawiesisz/wznowisz zlecenie stałe, 

• zawiesisz/wznowisz realizację transakcji w ramach polecenia zapłaty, 

• odblokujesz usługę BLIK, 

• zrezygnujesz z polecenia zapłaty, 

dlatego przy tych dyspozycjach usuwamy słowo „NIE” z przypisem o treści: dotyczy 

tylko klientów Private Banking. 

Z tego powodu zmieniamy regulamin. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g). 

 Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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 płatności z rachunków  
30 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony dokument „Limity dla płatności z rachunków dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Zmiana limitów w Biurze 

Obsługi Klienta 
Dodajemy postanowienia o tym, że jeśli korzystasz z oferty Private Banking, to w 

Biurze Obsługi Klienta zmienisz limity: 

• przelewów w serwisie transakcyjnym, 

• transakcji BLIK, 

• przelewów na numer telefonu BLIK, 

• przelewów mBank API. 

Z tego powodu zmieniamy dokument. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 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 pkt 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 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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 
30 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony dokument „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 

Definicja kodu 3-D Secure – 

rozdział 2 pkt 2 

 

Jeśli do potwierdzania transakcji internetowych, korzystasz z kodów sms (haseł 

jednorazowych w formie wiadomości SMS) - za Twoją zgodą będziemy mogli 

przetwarzać Twoje dane biometryczne.  
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Robimy to po to, aby zwiększać bezpieczeństwo transakcji kartowych, które 

wykonujesz w internecie. Zgodę możesz w każdym czasie odwołać w serwisie 

transakcyjnym. 

Transakcja kartowa – rozdział 2 Zmieniamy postanowienia, które dotyczą definicji: 

• transakcji kartowej - usuwamy zapis o wpłacie gotówki z definicji transakcji, 

• urządzenia – wyłączamy wpłatomat z przykładów, które dotyczą transakcji 

kartowej.  

W ten sposób jasno określamy, czym jest transakcja kartowa. Robimy to, aby 

postanowienia regulaminu były jednoznaczne. 

Transakcja kartowa – rozdziały 

8, 13 

Modyfikujemy pozostałe zapisy, w których wpłatę we wpłatomacie opisywaliśmy jako 

transakcję kartową.  

Robimy to, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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 
30 sierpnia 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 

Definicja kodu 3-D Secure – 
rozdział 2 pkt 2 

 

Jeśli do potwierdzania transakcji internetowych, korzystasz z kodów sms (haseł 

jednorazowych w formie wiadomości SMS) - za Twoją zgodą będziemy mogli 

przetwarzać Twoje dane biometryczne.  

Robimy to po to, aby zwiększać bezpieczeństwo transakcji kartowych, które 

wykonujesz w internecie. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać w serwisie 

transakcyjnym. 

Transakcja kartowa – rozdział 2 Zmieniamy postanowienia, które dotyczą definicji: 

• transakcji kartowej - usuwamy zapis o wpłacie gotówki z definicji transakcji, 

• urządzenia – wyłączamy wpłatomat z przykładów transakcji kartowej.  

W ten sposób jasno określamy, czym jest transakcja kartowa. Robimy to, aby 

postanowienia regulaminu były jednoznaczne. 

Transakcja kartowa – rozdziały 
8, 13 

Modyfikujemy pozostałe zapisy, w których wpłatę we wpłatomacie opisywaliśmy 

jako transakcję kartową. 

Robimy to, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. 

 Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 29 sierpnia 2022 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 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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Karta kredytowa 
30 sierpnia 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 

Definicja kodu 3D Secure – 

rozdział 2 pkt 2 
Jeśli do potwierdzania transakcji internetowych, korzystasz z kodów sms (haseł 

jednorazowych w formie wiadomości SMS) - za Twoją zgodą będziemy mogli 

przetwarzać Twoje dane biometryczne.  

Robimy to, aby zwiększać bezpieczeństwo transakcji kartowych, które wykonujesz w 

internecie. Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać w serwisie transakcyjnym. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

Transakcja kartowa – rozdział 2 

 

Zmieniamy postanowienia, które dotyczą definicji:  

• transakcji kartowej - usuwamy zapis o wpłacie gotówki z definicji transakcji 

kartowej, 

• urządzenia – wyłączamy wpłatomat z przykładów, które dotyczą transakcji 

kartowej.  

W ten sposób jasno określamy, czym jest transakcja kartowa. Robimy to, aby 

postanowienia regulaminu były jednoznaczne. 

Jak możesz odwołać płatność – 

rozdział 19 pkt 1 i pkt 5 

Modyfikujemy pozostałe zapisy, w których wpłatę we wpłatomacie opisywaliśmy jako 

transakcję kartową.  

Robimy to, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

Jak możesz otrzymać kartę – 

kafelek wysyłamy kartę - 

rozdział 5 

Usuwamy zapisy, że niektóre rodzaje kart kredytowych można zamówić na adres 

placówki. Nie mamy już takiej możliwości.  

Robimy to abyś nie miał wątpliwości, na jaki adres możesz zamówić kartę.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

Oprocentowanie usługi spłaty 

na raty – rozdział 16 

Usuwamy tabelkę z pkt 1, która dotyczyła części zasad oprocentowania usługi spłaty 

na raty uzależnionej od daty uruchomienia. Część, która dotyczyła usługi spłaty na 

raty, którą uruchomiliśmy od 04.02.2013 r. usuwamy, a zapisy dla usługi, którą 

uruchomiliśmy od 04.02.2016 r. przenosimy z tabeli do pkt 1 – 4. Informacje, które 

były w punkcie 2 lit. a – g otrzymują numerację od pkt 5 – 11.  

Robimy to, ponieważ nie mamy już aktywnych usług spłaty na raty uruchomionych 

w terminie do 03.02.2016 i chcemy, abyś miał dostęp do aktualnych informacji. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. i).  

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. i).  

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień.  

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 29 sierpnia 2022 zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 29 sierpnia 2022,    

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

 

Kredyt odnawialny 
14 lipca 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 

Rozwiązanie umowy – rozdział 

12 pkt 3 
Dodaliśmy zapisy o tym, że możesz złożyć wypowiedzenie umowy kredytu 

odnawialnego w formie elektronicznej.   

Jeśli korzystasz z oferty Private Banking wkrótce złożysz wypowiedzenie:  

• w formie elektronicznej, 

• za pośrednictwem BOK. 

O tym, kiedy możesz skorzystać z takich form wypowiedzenia dowiesz się z naszej 

strony internetowej.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

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

 

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych  
Od 1 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie „Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych 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 

cały regulamin Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ 

graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 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. 

Przeniesienie jednostek 

uczestnictwa i tytułów 

uczestnictwa - rozdział 13 

Jeśli masz w mBanku S.A. dwie usługi SFI: usługę powiązaną z kontem 

indywidualnym oraz usługę w ramach oferty Private Banking to od 04 sierpnia 2022 

r. możesz przenieść wszystkie swoje jednostki/tytuły uczestnictwa w funduszach do 

jednej, wybranej usługi SFI.  

Dodajemy takie zapisy, aby ułatwić Ci możliwość składania zlecenia w ramach 

jednej usługi SFI i zarządzanie inwestycjami. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 16 pkt 2 lit. g).  

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

 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 31 lipca 2022 r. wypowiedzieć 
umowę. Nie poniesiesz za to opłat.  
 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych 
dokumentów  

Dokument 
Identyfikator dokumentu 

(SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

3941add38074c0b70831537d

e6b9363b983fe06c1ef0c2356

060d0532e6ac8c0 

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

d4394bad5b821ffe6533ab251

6a4a5cfe7bc6b1462b843613d

2fce7bbee92d91 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

fd63bcca28e562309ccf601110

4a6eb197d0f5497a8d96c4dd7

f460121fc0d24 

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking e8f9fc467144eb6132e436baa

5ff0e925721b466f31aa63ea0b

d0ded9b0fbb39 

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c1301b7aad653090495a5ea3

3b96ad3d1e3bda42e7a148cd6

4187f4a06361d8f 

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

0b5e2c7a15dcf2d5997541a6c

e383098533dea8610144c690

a4a8fa950585a4d 

Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

594bdd29c9671c6bcaf3dc599

c593f308edbbe33dbbe52598b

442abbe7d6638e 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

7a8937641c123de1710dabd6

8505c344272a67f7f5ef000690

7d7dfe1aa188eb 

Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

28c3e6869adcb07a7136869e6

3b7b8cc276cbcf6f99a9578a91

13dc272795676 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

ba678ba54c8392cc74dc0a439

d1de167d08180a9c413bf379f

9c84aa2d200012 

Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

b287fb8274698960a2ae00955

75d2bb34833759d22a0ad256

49c7fae799658b3 

 

  
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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