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Kredyt samochodowy  

9 marca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu samochodowego w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Cały regulamin Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, 

wprowadziliśmy nowy układ graficzny i formę, w jakiej 

prezentujemy treści. Usunęliśmy postanowienia, które dotyczą 

zawarcia umowy. O kolejnych krokach do zawarcia umowy, 

dowiesz się z komunikacji, którą przesyłamy, jak złożysz 

wniosek o kredyt. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy musimy zapewnić, aby postanowienia regulaminu były 

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

Twoich uprawnień. 

 

Rozdział 13 – skutki 

wcześniejszej 

całkowitej spłaty 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 

255 550 zł, możesz złożyć dyspozycję o zwrot części kosztów, 

jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które dotyczą 

okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała 

umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja. 

Dyspozycję możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, na 

mLinii lub w placówce. Pieniądze przelejemy na konto, które 

w niej wskażesz. 

Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt 

C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego 

wcześniejszą spłatę.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

Kredyt samochodowy online 

9 marca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu samochodowego online w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 13 – skutki 

wcześniejszej 

całkowitej spłaty 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 

255 550 zł, możesz złożyć dyspozycję o zwrot części kosztów, 

jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które dotyczą 

okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała 

umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja. 

Dyspozycję możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, na 

mLinii lub w placówce. Pieniądze przelejemy na konto, które 

w niej wskażesz. 

Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt 

C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego 

wcześniejszą spłatę.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

Kredyt gotówkowy 

9 marca 2020 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 (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 13 – skutki 

wcześniejszej 

całkowitej spłaty 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 

255 550 zł, możesz złożyć dyspozycję o zwrot części kosztów, 

jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które dotyczą 

okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała 

umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja. 

Dyspozycję możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, na 

mLinii lub w placówce. Pieniądze przelejemy na konto, które 

w niej wskażesz. 

 Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt 

C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego 

wcześniejszą spłatę.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  
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Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

mPożyczka 

9 marca 2020 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 (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 6 – sposób 

zawarcia umowy 

Od teraz umowę będziesz mógł zawrzeć pisemnie lub 

elektronicznie. 

Do tej pory mogłeś to jedynie zrobić w sposób elektroniczny.  

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. 

Rozdział 11 – skutki 

wcześniejszej 

całkowitej spłaty 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego kwota nie przekracza 

255 550 zł, możesz złożyć dyspozycję o zwrot części kosztów, 

jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które dotyczą 

okresu, o który skrócił się czas, w jakim obowiązywała 

umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja. 

Dyspozycję możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, na 

mLinii lub w placówce. Pieniądze przelejemy na konto, które 

w niej wskażesz. 

Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt 

C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego 

wcześniejszą spłatę.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna 

9 marca 2020 r. wchodzi w życie nowy dokument: „Regulamin udzielania kredytów i 

pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.”. 

Wykaz zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Rozdział16 – skutki 

wcześniejszej spłata 

kredytu 

Gdy wcześniej spłacisz kredyt, którego umowę podpisałeś po 

21.07.2017 r., możesz złożyć dyspozycję o zwrot części 

kosztów, jakie pobraliśmy. Zwrot obejmie te koszty, które 

dotyczą okresu, o który skrócił się czas, w jakim 

obowiązywała umowa. Takim kosztem będzie np. prowizja. 

Dyspozycję możesz złożyć w serwisie transakcyjnym, na 

mLinii lub w placówce. Pieniądze przelejemy na konto, które 

w niej wskażesz.  

Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt 

C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia całkowitego 

kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego 

wcześniejszą spłatę. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych 

23.04.2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin Supermarketu Funduszy 

Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Rozdział V, § 6 – 

nabycie jednostek 

uczestnictwa 

Poprawiliśmy zapis w regulaminie mówiący o tym, jak 

postępujemy, gdy składasz zlecenie, ale nie masz środków, 

by je zrealizować. Dotychczas pisaliśmy, że w takiej sytuacji 

możemy dokonać redukcji zlecenia. W praktyce oznaczało to, 

że mogliśmy zrealizować zlecenie na kwotę, jaką masz na 

koncie powiązanym z usługą lub je odrzucić. Po zmianie Twoje 

zlecenie zrealizujemy tylko wtedy, gdy na koncie będzie cała 

kwota potrzeba do jego realizacji. Zmiany wprowadzamy w 

związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego. 

Rozdział XI, § 12 – 

zmiana regulaminu i 

taryfy 

Gdy zmieniamy regulamin lub taryfę, przekazujemy Ci ich 

zmienione wersje na trwałym nośniku informacji, który 

wybrałeś.  Do regulaminu dodajemy informację o tym, że nowe 

wersje regulaminu i taryfy dodatkowo publikujemy na naszej 

stronie internetowej. Dzięki temu będziesz zawsze miał do nich 

wygodny dostęp. Wersji, które opublikowaliśmy i 

przekazaliśmy Ci, nie będziemy zmieniać ani usuwać. Zasady 

takiego przekazywania informacji zostały potwierdzone w 

Decyzji Prezesa UOKiK z dnia 29 marca 2019 r. nr RBG-6/2019 
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dostępnej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (pkt. 15 ust. 2 b). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy pojawiają się nowe interpretacje przepisów prawa na skutek zaleceń organów 

nadzoru. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

Podstawowy rachunek płatniczy 

21 lutego 2020 r. zmieniamy „Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 42 – 

informacja o zmianach 

regulaminu  

Poprawiliśmy omyłkę pisarską. Do zdania: „Cię o 

modyfikacjach tych dokumentów, zobowiązujemy się nie 

zmieniać i nie usuwać wersji, które Ci przekazaliśmy.” 

dodaliśmy słowa „Po poinformowaniu”   

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także 

zapewnić, aby postanowienia tych dokumentów były jednoznaczne. Zmiany te nie 

zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Karta do konta 

22 kwietnia 2020 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 (okoliczność faktyczna) 

Rozdział 1 – 

informacje o innych 

regulaminach. 

Wprowadziliśmy dwa nowe regulaminy. Odwołujemy się do 

nich abyś wiedział, że szczegółowe informacje o płatnościach 

Garmin Pay i Fitbit Pay znajdziesz w regulaminach tych usług.   

Rozdział 2 – 

słowniczek pojęć. 

Dodajemy nowe definicje: 

 FitBit Pay 

 Garmin Pay 
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 Regulamin Fitbit Pay 

 Regulamin Garmin Pay 

 Usługa wypłaty ze wszystkich bankomatów  

 Zapytanie autoryzacyjne 

i poprawiamy stare na bardziej zrozumiałe: 

 Limit autoryzacyjny 

 Pre-autoryzacja 

Robimy to po to, abyś  miał definicje związane z kartami w 

jednym miejscu oraz nie miał wątpliwości co do znaczenia 

tych już istniejących. 

Dodatkowo uszczegółowiliśmy, że pozostałe określenia, które 

Cię interesują znajdziesz w regulaminie usług. 

Rozdział 5 – opłaty i 

prowizje dotyczące 

usługi wypłaty ze 

wszystkich 

bankomatów. 

W związku z wcieleniem regulaminu usługi wypłaty ze 

wszystkich bankomatów do regulaminu kart przenieśliśmy 

zapisy dotyczące opłat związanych z tą usługą. 

Rozdział 6 – 

informacje o 

odpowiedzialności za 

zlecenia płatnicze. 

Uszczegółowiliśmy informacje, że odpowiedzialność za 

zlecenie płatnicze dotyczy transakcji kartowej. 

Rozdział 7 – limity 

transakcyjne. 

Uszczegółowiliśmy informacje związane z limitami 

autoryzacyjnymi. Dodaliśmy informacje, że limity można 

zmieniać dowolnie w granicach minimalnych i maksymalnych 

limitów. 

Rozdział 8 – 

autoryzacja transakcji 

kartowej. 

Uszczegółowiliśmy informacje związane z autoryzacją 

transakcji kartowej. Dodatkowo dodaliśmy przykłady, 

ułatwiające zrozumienie danego zapisu. 

Rozdział 8 – blokada 

autoryzacyjna. 

Dodaliśmy zapis, że w gdy zostanie rozwiązana blokada 

autoryzacyjna nie zobaczysz tego w historii swoich operacji. 

Rozdział 11 – usługa 

wypłaty ze wszystkich 

bankomatów. 

W związku z wcieleniem regulaminu usługi wypłaty ze 

wszystkich bankomatów do regulaminu kart przenieśliśmy 

zapisy dotyczące tej usługi. Od teraz wszystkie interesujące 

Cię informacje związane z tą usługą znajdziesz w regulaminie 

kart. 

Rozdział 13 – 

odwołanie zlecenia 

płatniczego. 

Uszczegółowiliśmy tytuł rozdziału oraz zapis gdzie można 

odwołać zlecenie płatnicze. 

Rozdział 14 – 

odwołanie transakcji 

kartowej. 

Dodaliśmy rozdział dotyczący odwołania transakcji kartowej i 

uszczegółowiliśmy zapisy o tym jak możesz to zrobić.  

Rozdział 20 – duplikat 

karty. 

Dodaliśmy zapis, że kiedy aktywujesz duplikat Twojej karty, 

dotychczasowa karta przestanie działać. 

Rozdział 28 – eKarta. Uszczegółowiliśmy zapisy i dodaliśmy informację, że kartę 

odnowioną i duplikat karty otrzymasz nie tylko z nowym 

kodem CVV2, ale z nową datą ważności. Dodatkowo 

uszczegółowiliśmy zapisy związane z płatnością eKartą. 
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Rozdział 29 – breloki, 

naklejki, opaski i inne. 

Uszczegółowiliśmy tytuł rozdziału tak abyś nie miał 

wątpliwości o jakie urządzenia nam chodzi.  

Dodatkowo dodaliśmy zapisy, że tymi urządzeniami możesz 

również wypłacać pieniądze z bankomatu. Uściśliliśmy, że dla 

urządzeń funkcja zbliżeniowa jest włączona od momentu 

aktywacji oraz, że opaski i naklejki możemy również wydawać 

pełnomocnikom. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 15, 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. 

Rozdział 3, 18, 28 – 

wysyłka karty, 

odnowienie karty, 

szczegółowe zasady 

eKarty. 

Dodajemy informacje o nowej funkcjonalności eKarty. Od 

teraz możliwe będzie zamówienie eKarty bez plastiku. Tej 

karty nie wysyłamy fizycznie. Jej dane pojawiają się w 

serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.  

Rozdział 10 – usługa 

wielowalutowa. 

Dodaliśmy dodatkową funkcjonalność usługi wielowalutowej. 

Teraz będziesz ją mógł włączać i wyłączać bez konieczności 

składania wniosku w aplikacji mobilnej i serwisie 

transakcyjnym. Dodatkowo dodaliśmy zapisy mówiące, że nie 

będziesz już musiał otwierać rachunków walutowych, aby z 

niej korzystać.. Rozliczenie transakcji nastąpi z Twojego 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.  

Rozdział 18 – 

odnowienie karty. 

Uszczegółowiliśmy zapisy związane z pobieraniem przez nas 

opłaty za kartę. Dodaliśmy też nową funkcjonalność. Od teraz 

odnowioną kartę będziesz mógł również aktywować  podczas 

pierwszej transakcji z PINem w sklepie czy bankomacie. 

Zmieniliśmy zapisy związane z odnowieniem karty  teraz jeśli 

przez 3 miesiące nie wykonałeś żadnej transakcji możemy nie 

odnowić Twojej karty. 

Rozdział 22 – 

rezygnacja z karty. 

Zmieniliśmy zapis dotyczący zastrzeżenia karty. Teraz nie po 

90, a po 30 dniach, od momentu kiedy złożyłeś wniosek o 

rezygnację z karty z powodu przekształcenia rachunku, 

zastrzeżemy Twoją dotychczasową kartę. 

Rozdział 23 – 

odblokowanie i 

zablokowanie. 

Dodaliśmy nowe funkcjonalności karty. Od teraz będziesz 

mógł samodzielnie zablokować transakcje wykonywane za 

pomocą paska magnetycznego, a także transakcje, które 

narażą Cię na dodatkowe koszty. Np. gdy w bankomacie za 

granicą wypłacasz pieniądze może zostać pobrana dodatkowa 

opłata przez ten bankomat. Teraz będziesz mógł zablokować 

taką transakcję i nie dojdzie ona do skutku. Dodatkowo 

będziesz mógł zablokować transakcje związane z 

niekorzystnym dla Ciebie przewalutowaniem.  

Rozdział 27 – 

szczegółowe dane 

karty. 

Usuwamy nieaktualne zapisy, które już nie obowiązują. 

Dotyczyły one kart, których już nie mamy w ofercie. 

Rozdział 30 – lista 

czynności, które 

Poprawiliśmy informacje na temat czynności, które możesz 

zrobić gdy korzystasz z różnych sposobów dostępu do banku. 



9 
 

można zrobić w BOK i 

placówce. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i 

usług. 

Rozdział 8 – silne 

uwierzytelnienie. 

Uzupełniliśmy  regulamin o zapisy, kiedy możemy poprosić 

Cię o silne uwierzytelnienie transakcji.  

Robimy to, aby dostosować się do zmian w ustawie o 

usługach płatniczych, która zwiększa bezpieczeństwo Twoich 

finansów.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klienta w ramach 

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

modyfikację treści, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się obowiązujące przepisy 

prawa. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

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

do 21 kwietnia 2020 r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 

2020 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  

22 kwietnia 2020  r. zmieniamy „Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Część informacyjna na 

końcu dokumentu  

Gdy zmienia się ten dokument jego nową wersję przekazujemy 

Ci na trwałym nośniku informacji. Oznacza to, że takiej wersji 

nie możemy zmienić ani usunąć. Zawsze będziesz mógł ją 

odczytać, gdy użyjesz linka, który od nas otrzymałeś.  

Zasada ta wynika z ustawy o usługach płatniczych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach 

bankowości 

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

treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
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Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 

21 kwietnia 2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

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

jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Limity autoryzacyjne kart do konta  

22 kwietnia 2020  r. zmieniamy „ Limity autoryzacyjne dla kart debetowych.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Część informacyjna na 

końcu dokumentu 

Gdy zmienia się ten dokument jego nową wersję przekazujemy 

Ci na trwałym nośniku informacji. Oznacza to, że takiej wersji 

nie możemy zmienić ani usunąć. Zawsze będziesz mógł ją 

odczytać, gdy użyjesz linka, który od nas otrzymałeś.  

Zasada ta wynika z ustawy o usługach płatniczych. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach 

bankowości 

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

treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 

21 kwietnia 2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

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

jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Limity autoryzacyjne kart kredytowych   

22 kwietnia 2020  r. zmieniamy „ Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Część informacyjna na 

końcu dokumentu 

Gdy zmienia się ten dokument jego nową wersję przekazujemy 

Ci na trwałym nośniku informacji. Oznacza to, że takiej wersji 

nie możemy zmienić ani usunąć. Zawsze będziesz mógł ją 

odczytać, gdy użyjesz linka, który od nas otrzymałeś.  

Zasada ta wynika z ustawy o usługach płatniczych. 
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Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulamin obsługi klientów w ramach 

bankowości 

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

treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 

21 kwietnia 2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

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

jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Google Pay 

22.04.2020 r. zmieniamy: Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach 

Google Pay. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Cały regulamin 

 

 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu:  

- wprowadziliśmy punkty zamiast paragrafów, 

- zastąpiliśmy długie zdania krótszymi, 
 

- uprościliśmy język regulaminu. 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu korzystania z kart płatniczych 

mBank S.A. w ramach Google Pay (par. 10 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 

21 kwietnia 2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

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

jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Apple Pay 

22.04.2020 r. zmieniamy Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach 

Apple Pay. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Cały regulamin 

 

 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu:    

- wprowadziliśmy punkty zamiast paragrafów, 
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- zastąpiliśmy długie zdania krótszymi, 
 

- uprościliśmy język regulaminu. 

 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu korzystania z kart płatniczych 

mBank S.A. w ramach Apple Pay (par. 10 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 

21 kwietnia 2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. 

Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

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

jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

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 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin kart debetowych dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

8da7e1b1dd5e3128b8e74d14286efee856950

d317e59439c940159ce6ba43784 

Regulamin udzielania kredytów i 

pożyczek hipotecznych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

67efd9c38b0ffec765799701b984019d249273

566009cd3d0c8c8908d139b643 

Regulamin kredytu gotówkowego dla 

osób fizycznych i klientów Private 

Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

7acd999b4fdca16e9e22baf7ce627dc85c326c

a3f93e6a958cbddc6f7b510387 

Regulamin kredytu samochodowego 

online w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

eb694d517be5dc6041e56fdfab96fd9fd29071

3d9a770614918031c0e2692789 

Regulamin kredytu samochodowego w 

ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

fd6537fdda17abc92169c56e45d024a14d32ef

ef9faaa4d20351963bf337cad7 

Regulamin mPożyczki dla osób 

fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

04c98db49248f9afd13beff559dfb20413e1b3

d01b2be6e6b3a83c02b051a82e 

Regulamin Supermarketu Funduszy 

Inwestycyjnych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

34e99bec1b05bd903c26a1b93d8c3d9622ca6

120512db096e40feeafda135d97 
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Regulamin korzystania z kart 

płatniczych mBank S.A. w ramach 

Google Pay 

136ba2f4aa9872c7a274322af9ec81bb4138d

d2ad5003af2b9b7970a5bd3cfbc 

Regulamin korzystania z kart 

płatniczych mBank S.A. w ramach 

Apple Pay 

dde3b27d9c38b12e6755ad3e94ffd1932c365

1330f653148d4df88a93187e5c7 

Regulamin podstawowego rachunku 

płatniczego w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

15341d58aeabd635fdf014a706692a5435935

048774b75363f110efa4dd70828 

Limity dla płatności z rachunków dla 

osób fizycznych i klientów Private 

Banking 

ef4eea31f92e1f50504aef728004ee7e19cb1c

0ea6294f8494ca39c8bb45fdc7 

Limity autoryzacyjne dla kart 

debetowych 

14a0faaefcc89dac54b085ac1eafdcbabd552aa

33c250911ee18844782ed6b8d 

Limity autoryzacyjne dla kart 

kredytowych 

1e4f01b5f1c63359270786e718ac20f67c04bc

b34c109d786e5c1b3485a89c21 
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