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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Wysokość kapitału zakładowego 
– definicja banku i stopka  

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

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieni się wysokość kapitału zakładowego, którą wpisze sąd do krajowego 

rejestru sądowego.  

Dostęp do naszej strony 
internetowej, serwisu 
transakcyjnego na www, 
aplikacji mobilnej i karty – 
rozdział 6  

Jeśli będziesz przebywać w kraju objętym sankcjami, np. Iranie, to nie zalogujesz 
się do serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej i nie skorzystasz z karty. Zmiana 
zacznie obowiązywać nie wcześniej niż 25 stycznia 2023 r. Dokładną datę oraz listę 
krajów objętych sankcjami, podamy w komunikacie na naszej stronie internetowej. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

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

Rozszerzamy możliwość 
aktywowania, odblokowania i 

Jako klient Private banking już wkrótce w Biurze Obsługi Klienta zamówisz pakiet 
aktywacyjny i dzięki temu: 
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zmiany hasła do serwisu 
transakcyjnego na naszej 
stronie internetowej i BOK – 
lista czynności 

• aktywujesz lub odblokujesz dostęp lub 

• zmienisz hasło  

do serwisu transakcyjnego na naszej stronie internetowej lub BOK. 

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

Informację o tym od kiedy skorzystasz z tej zmiany podamy w komunikacie na 
naszej stronie internetowej.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

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

Zmiana nazwiska w aplikacji 
mobilnej – lista czynności  

Już wkrótce nazwisko zaktualizujesz w aplikacji mobilnej.   

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

Informację o tym, od kiedy skorzystasz z tej zmiany, podamy w komunikacie na 
naszej stronie internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

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

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 25 stycznia   

2023 r., możesz do 24 stycznia 2023 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

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

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.   

 

 

Opłaty i prowizje 
25 listopada 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla 

klientów Private Banking” (dalej cennik). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dodajemy przypisy o 
wycofaniu eKarty plastikowej 
ze sprzedaży.  
W części: 
IX. Opłaty i prowizje dotyczące 
karty płatniczej: eKarta oraz 
eKarta Wirtualna 

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

plastikową wycofujemy ze sprzedaży. Dlatego dodajemy w cenniku przypis, który to 
opisuje.   

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)   
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Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy, 
gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 

Dodajemy przypis o 

wycofaniu awaryjnej wypłaty 

gotówki oraz wydania karty 
zastępczej dla kart 
kredytowych.   
W części: 
XII. Karty kredytowe w ramach 
usług Private Banking 
XVI. Produkty wycofane ze 
sprzedaży 
1.Karty kredytowe w ramach 
usług private banking 

Od 26 stycznia 2023 r. nie skorzystasz z awaryjnej wypłaty gotówki oraz wydania 

karty zastępczej dla kart kredytowych. Dlatego dodajemy w cenniku przypis, który to 
opisuje.   

Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy, 
gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 

Dodajemy zapis o kanale 
wideo. 
W części: 

I. Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy Private Banking 
w PLN i walucie, Rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy 
Private Banking z kredytem 
odnawialnym w PLN, Rachunek 
oszczędnościowy Private 
Banking 
IV. Rachunek umożliwiający 
regularne oszczędzanie 

Dodaliśmy zapis o połączeniach wideo, za pośrednictwem których możesz składać 
dyspozycje u swojego opiekuna z oddziału.  

obowiązuje do 24.11.2022 obowiązuje od 25.11.2022 

Opłaty i prowizje pobierane za operacje 
wykonywane w oddziale banku oraz 
zlecane do opiekuna klienta w oddziale 
banku bezpośrednio lub za 
pośrednictwem dyspozycji 
telefonicznej, faxu bądź e-maila 

Opłaty i prowizje pobierane za operacje 
wykonywane w oddziale banku oraz 
zlecane do opiekuna klienta w oddziale 
banku bezpośrednio lub za 
pośrednictwem dyspozycji 
telefonicznej, wideo, faxu bądź e-
maila 

  

Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

• „Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 33, ust. 3, lit. a oraz b). 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy, 
gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 

Dodajemy zapisy o usunięciu 
opłat za wydanie dokumentów 
do rachunków i kart 
debetowych. 
W części: 

I. Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy Private Banking 
w PLN i walucie, Rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy 
Private Banking z kredytem 
odnawialnym w PLN, Rachunek 
oszczędnościowy Private 
Banking 
II. Rachunek Wealth 
Management 
V. Opłaty i prowizje dotyczące 
kart płatniczych Visa Debit 
PB4, Visa Foto wydawanych do 
Rachunku Private Banking w 
PLN oraz kart płatniczych Visa 
Debit EUR PB, Visa Debit USD 
PB i Visa Debit GBP PB 
wydawanych do Rachunku 

Od 26 stycznia 2023 r. rezygnujemy z opłat za wydanie na Twoje życzenie 
dokumentów takich jak:  
• dokumenty o charakterze zaświadczeń (dokumenty stwierdzające stan faktyczny 

posiadanych przez klienta produktów); 

• dokumenty o charakterze opinii (dokumenty zawierające informację na temat 
obsługi posiadanych przez klienta produktów); 

• dokumenty niestandardowe (dokumenty zawierające informacje nie występujące 
w standardowych formularzach wykorzystywanych przez bank; 

• wyciągi na życzenie (do rachunków);  

• historie operacji na życzenie (do rachunków); 

• duplikaty dokumentów; 

• kopie dowodu dokonania transakcji kartami debetowymi. 
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walutowego Private Banking w 
USD, EUR i GBP 
XIII. Inne opłaty i prowizje 
XVI. Produkty wycofane ze 
sprzedaży 
4.Rachunek Oszczędnościowy z 
mechanizmem bilansującym 
(Rachunek oszczędnościowy 
Private Banking) 

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. a).  

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy zmieni się co najmniej jedna ze stóp procentowych, które ustala i ogłasza 
Narodowy Bank Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej. 

cały dokument – zmiany 

porządkowe lub redakcyjne 
Zmiany o charakterze porządkowym lub redakcyjnym, które nie wpływają na 

wysokość opłat i prowizji. 

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 zapisów:  

• regulaminów:  

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

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

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

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

− „Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku 
S.A.” (Rozdział 3, ust. 5 lit. 6)”,   

− „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.” 
(Rozdział 8, ust. 2 lit. f),   

− „Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich” (Rozdział 3, ust. 5 lit. 6).   

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy:  
− wprowadzamy zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji, 
− zmieniamy wysokość kapitału zakładowego. 

• 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 zgody na zmiany, które wchodzą w życie 25 listopada 2022 r., możesz do 24 listopada 2022 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25 listopada 2022 r.,    

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

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

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

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

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 
 

Oprocentowanie 
25 listopada 2022 r. wchodzi w życie zmieniona „Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A.” 

(dalej tabela). 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Dodajemy przypis o 

wycofaniu ze sprzedaży 
rachunku walutowego w HRK.   

W części:  
I. Rachunki oszczędnościowo-
rozliczeniowe Private Banking 

8 grudnia 2022 r. wycofujemy ze sprzedaży rachunek walutowy (konto walutowe) 

w kunie chorwackiej (HRK). Robimy to dlatego, że 1 stycznia 2023 r. Chorwacja 
wchodzi do strefy euro, a od 15 stycznia kuna chorwacka oficjalnie przestanie być 
środkiem płatniczym.  

Od 27 grudnia 2022 r. od godziny 18:00 nie będziesz już mógł korzystać z 
rachunku prowadzonego w HRK. Dlatego sprawdź, czy masz kuny na swoim koncie i 
do tego czasu zdecyduj co z nimi zrobisz. Możesz przelać je na inny rachunek u nas 
lub do innego banku. Jeśli nadal będziesz miał kuny na koncie, przewalutujemy je 
na rachunek EUR (Twój, a jeśli go nie masz, to na nieoprocentowany depozyt w 
walucie euro (EUR)) zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie usług 
płatniczych. 

Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.” (Rozdział 25, ust. 2, lit. d),  

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

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 8 grudnia 2022 

r., możesz do 7 grudnia 2022 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 8 grudnia 2022 r.,    

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.  

 

mKantor 
26 stycznia 2023 r.  wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany 

walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Transakcja kupna/sprzedaży 
waluty – rozdział 2, 4 

Zmieniamy postanowienia dotyczące przebiegu realizacji transakcji.  

1. Dodajemy: 

• nowe pojęcie „czas ważności kursu walutowego”. Jest to czas, w którym 
kurs walutowy się nie zmieni. Czas ważności kursu prezentujemy, gdy 
potwierdzasz transakcję. Informacje o czasie ważności kursu walutowego 
uzyskasz też na naszej stronie internetowej. 

• zapis dotyczący aktualizacji kursu walutowego. Gdy określasz parametry 
transakcji walutowej, to kurs walutowy aktualizujemy na bieżąco i 
udostępniamy go w czasie rzeczywistym. 

2. Zmieniamy zapisy dotyczące potwierdzenia transakcji. Jeżeli nie zdążysz 
potwierdzić transakcji w czasie ważności kursu, nie dojdzie ona do skutku. 
Jeśli nadal chcesz zawrzeć tę transakcję, wystarczy, że ponownie 
potwierdzisz jej parametry w czasie ważności kursu walutowego. 

3. Usuwamy zapis, jak długo jest ważny kurs . Ten zapis znajdziesz na naszej 
stronie internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

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

Realizacja transakcji/oferty – 

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

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

• limitach transakcji,  
• czasie ważności kursu walutowego, 
• minimalnej i maksymalnej kwocie oferty, 
• dniach, w których możesz odwołać ofertę. 
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Dlatego w regulaminie dodajemy postanowienia, dzięki którym dowiesz się, gdzie 

znajdziesz te informacje. 

Zablokowanie dostępu do 

usługi- rozdział 7 
Porządkujemy zapisy regulaminu: 

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

dodajemy postanowienie, że na naszej stronie internetowej przekażemy informacje 

o zablokowaniu dostępu do usługi. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień. 

Oferta kupna/sprzedaży waluty 

– rozdział 5 

Dodajemy postanowienia, że w aplikacji mobilnej złożysz i odwołasz ofertę kupna/ 

sprzedaży waluty. Na stronie internetowej umieścimy informację, od kiedy możesz 
korzystać z tego rozwiązania. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

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

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 25 stycznia 2023 r. zgłosić 
sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 25 stycznia 2023 r.,    
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane.   
 

 

Karta do konta 
26 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

eKarta – rozdziały 2, 25, 28  

 
 

 

Wycofujemy ze sprzedaży eKartę plastikową, dlatego: 

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

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

Z tego powodu porządkujemy zapisy w regulaminie.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wycofujemy z oferty usługi i produkty. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz do 25.01.2023 zgłosić sprzeciw lub 
wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:   

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.   
 

Limity dla kart do kont 
26 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmieniony dokument “Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla 

klientów Private Banking” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

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

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

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

wierszu. 

Podstawa prawna:   

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

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

Wysokość kapitału zakładowego 
- stopka 

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

Podstawa prawna: 

Zmianę wprowadzamy na podstawie zapisów: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniają się lub pojawią nowe interpretacje powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa na skutek: orzeczeń sądów. 

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

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

którym zmiany zostałyby zastosowane.   
 
 

Kredyt gotówkowy 
9 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Podstawowe informacje o 
kredycie – rozdział 5 

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

Robimy to, aby uporządkować zapisy w dokumencie. 

Jak przebiega proces udzielenia 

kredytu i zawarcia umowy – 
rozdział 6  

Przenosimy informacje dotyczące wnioskowania o kredyt do części opisującej 

złożenie wniosku z Listy czynności, które możesz wykonać w ramach obsługi 
kredytu gotówkowego.  

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

W jaki sposób będziesz spłacać 
kredyt – rozdział 10  

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

Robimy to, aby uporządkować zapisy w dokumencie. 

Podstawa prawna:  

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 
postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają Twoich 
uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.  

Podstawa prawna: 

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

Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby 

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

uprawnień. 

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

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument 
Identyfikator dokumentu 
(SHA-256) 

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i 

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

fd0b8b9dfaaa48d029114927a

6e9aa10fbd12c34c6d9301c27f

4ca3ad51b8f93 

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

51055a229e076f7b78415204c

47bf32fa820118 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c16eb279da73bcefd69d76bd9f

ee78866d99e1449df1467cf7f5

f8375e09a4f6 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking 58e6fcc895e455a73f09b5848f

f4fcf4d645c7a0e1b1140ede12

2f98ab3ba651 

Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A. 

 

871a346e6b64d5ef450c877e3

b0de38e8cc23159cabfd1cf473

51fc742bb83d6 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

a11d88068d0a13f61096a7c97

749a8f691905dc8313fced631f

47cfe50cb0048 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla klientów Private Banking f497426f2d7d10927c3ecc1711

e1a65a3f44fdb04d4c48efc21cf

cf2d2ffb741 
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