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eKonto Junior  

20 marca 2020 r. wszedł 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 (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 7 - Wysokość 
limitu kwotowego do 
transakcji zbliżeniowej 

Rezygnujemy z określania wysokości limitu na transakcje 
zbliżeniowe w regulaminie. Informację o aktualnej wysokości 
limitu do którego możesz je wykonywać, znajdziesz na naszej 
stronie internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na 
modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 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, bez ponoszenia opłat.  

Podstawowy rachunek płatniczy 

20 marca 2020 r. wszedł 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 (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 3 - Wysokość 

limitu kwotowego do 

transakcji zbliżeniowej 

Rezygnujemy z określania wysokości limitu na transakcje 

zbliżeniowe w regulaminie. Informację o aktualnej wysokości 

limitu do którego możesz je wykonywać, znajdziesz na naszej 

stronie internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 15, ust. 2, lit. g). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 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, bez ponoszenia opłat.  

 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

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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Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin rachunku, do którego 

wydajemy karty debetowe dla dziecka 

w wieku 0-13 lat w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

29be6ecd981687f367cf2b98b2fa0a79b31799

a22afd84c2cc14eba2cd503c2e 

Regulamin kart debetowych do 

podstawowego rachunku płatniczego w 

ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

4601d4476490e49ced04edf24ed9e1b4ff0401

5a2679d5de34e6a769743b89ff 
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