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Konto osobiste 

10 lipca 2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych 
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin  Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów,  

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi.  

 Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę.   

Definicja dokumentu 

tożsamości – Rozdział 2  
Listę dokumentów tożsamości, na podstawie których potwierdzamy Twoją  

tożsamość, znajdziesz na naszej stronie internetowej, w BOK oraz w 
placówkach. 

Definicja hasła 

jednorazowego – Rozdział 2 

Jeśli wypowiedzenie umowy składasz w formie elektronicznej, możesz 

zatwierdzić je także za pomocą mobilnej autoryzacji.  

Adres zamieszkania i jego 

zmiana– Rozdział 3 i 33  
To gdzie mieszkasz lub odbierasz korespondencję ma znaczenie: 

 Umowę o rachunek zawieramy tylko z osobami, które mieszkają w 
Polsce.  

 Jeśli po zawarciu Umowy zmieniłeś lub zmienisz adres na zagraniczny, 

będziemy mogli wypowiedzieć Umowę. Gdy to zrobimy, okres 

wypowiedzenia wyniesie 2 miesiące.  

Zawarcie Umowy w formie 

elektronicznej - Rozdział 4  
Jeśli wybierzesz elektroniczną formę Umowy - informacje o tym, jak ją  

zaakceptować, przekażemy Ci już podczas składania Wniosku. 

Rachunek dla osób w wieku 

13-18 lat - Rozdział 5 

Informacje o tym:  

 na czym może polegać sprzeciw Twojego przedstawiciela ustawowego na 

to, abyś mógł korzystać z Rachunku, 

 jak Twój przedstawiciel ustawowy może złożyć sprzeciw na to, abyś mógł 

korzystać z Rachunku 

znajdziesz w BOK lub w placówkach. 

Limity dotyczące 
dysponowania 

Rachunkiem– Rozdział 10 

Pamiętaj, że limity mogą być różne dla poszczególnych rodzajów 
dyspozycji. 

Informacje o ich aktualnej wysokości podajemy na naszej stronie 
internetowej, w placówkach i w BOK. 

Potwierdzenie dyspozycji 

podpisem – Rozdział 13 
Jeśli złożysz dyspozycje na piśmie: 

 a Twój podpis nie będzie zgodny ze wzorem podpisu, lub  

 gdy nie będziemy mieć wzoru Twojego podpisu  

to zrealizujemy Twoją dyspozycję, jeśli potwierdzimy, że Ty ją złożyłeś.  

Pełnomocnik – Rozdział 17  Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika, pamiętaj że:  

 w akcie notarialnym lub 

 w pisemnym oświadczeniu z podpisem poświadczonym notarialnie  

powinieneś wskazać zakres pełnomocnictwa. 

 Ograniczenie liczby pełnomocników, których możesz ustanowić dotyczy 

tylko pełnomocników, których ustanawiasz na podstawie dyspozycji. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 10-07-2019 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 10-07-2019 r. 

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

w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków  dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 70 pkt 4, 6 i 7). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy: 

 Pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o Twojej rezydencji 
podatkowej.  

 Informacje o tym : 

 jak możesz ustanowić i odwołać Pełnomocnika,  

 jak Pełnomocnik może zrzec się pełnomocnictwa  
znajdziesz na naszej stronie internetowej, w BOK lub w placówce. 

Należność 
przeterminowana – 

Rozdział 18 

Jeśli na rachunek, na którym jest należność przeterminowana, wpłyną 

pieniądze, zaliczamy je w kolejności na spłatę: 

 kosztów, w tym opłat i prowizji dotyczących rachunku czy kosztów 
windykacji, 

 odsetek od należności przeterminowanych,  

 należności przeterminowanych. 

Regularne oszczędzanie - 

Rozdział 21 i 35  
 

 Od dnia, który wskażemy na naszej stronie internetowej, pieniądze które 

zgromadzisz w ramach regularnego oszczędzania będziesz mógł 

przekazywać: 

 na cele oszczędnościowe ( tak jak teraz),  

 na wskazane przez nas inne rachunki.  

 Informacje o: 

 rodzajach regularnego oszczędzania 

 transakcjach, które są źródłem odkładania pieniędzy w ramach 

regularnego oszczędzania, 

znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Zmiana Tabeli, Taryfy i 

Regulaminu - Rozdział 28, 
30 , 31 i 33 

 

Rezygnujemy z możliwości zmiany Tabeli, Taryfy i Regulaminu, jeśli zmienią 

się lub pojawią nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa na skutek:  

 decyzji,  

 rekomendacji,  

 wytycznych,  

 zaleceń  

Związku Banków Polskich.  

Wypowiedzenie Umowy– 

Rozdział 33  
Rezygnujemy z możliwości wypowiedzenia Ci umowy (w całości lub w 

części), na podstawie tego, że w ciągu roku od zawarcia Umowy : 

 na Rachunku nie będzie żadnej wpłaty, i gdy jednocześnie 

 saldo tego Rachunku nie będzie dodatnie.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 
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 wprowadzamy lub wycofujemy z oferty Banku usługi i produkty,  

 rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalność istniejących produktów i usług oraz gdy zmieniamy system 

informatyczny, 

 zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie 

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.   

Informacje, które wskazujemy w tabeli, opisują faktyczne powody zmian. 

Usługi płatnicze 

10 lipca 2019 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin  Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów,  

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi.  

 Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę.  

Limity dotyczące 
transakcji 

Informacje o limitach i tym, jak możemy je zmienić, znajdziesz w 

regulaminie rachunków. Do tej pory zapisy te znajdowały się w § 4.  

Zasady, jakie stosujemy do 

Pełnomocników  

– Rozdział 3  

Limity dla transakcji składanych przez pełnomocnika są wspólne dla 
transakcji realizowanych przez niego z innych rachunków, których jest 
posiadaczem. 

Przelewy ( zasady ogólne) 

– Rozdział 20 

 Dodaliśmy informację, że przelewy w złotych polskich 

międzysystemowe wychodzące przyjmujemy tylko w dni robocze.  

Przelew międzysystemowy to przelew między mBankiem a mBankiem- 
dawnym BRE Bankiem.  

 Od dnia, który wskażemy na naszej stronie internetowej, wydłużymy 

godziny, w których przyjmujemy przelewy przychodzące wymagające 

przewalutowania. Teraz jest to godzina 19.30 – po zmianie będzie to 

godzina 20.30. Zmianę tę wprowadzimy najpóźniej 1 października 2019r. 

Przelew na numer telefonu 

– Rozdział 23 
Od dnia , który wskażemy na naszej stronie internetowej, przelew na telefon 

złożysz tylko w aplikacji mobilnej. Zmianę tę wprowadzimy najpóźniej 1 

października 2019r. 

Polecenie zapłaty – 

Rozdział 28 

 Zgodę na polecenie zapłaty złożysz  u odbiorcy również elektronicznie 

(przed zmianą tylko papierowo)  

 Gdy po 1 czerwca 2019r. udzielisz zgody u odbiorcy- nie będziesz musiał 

już nic więcej robić. Odbiorca poinformuje nas, że złożyłeś u niego zgodę, 

a my wykonamy płatność.  

 Jeśli zmodyfikujesz zgodę - zmianę zastosujemy dla płatności, które 

będziemy realizowali już od najbliższej sesji wychodzącej. 

Zmiana Regulaminu – 

Rozdział 30 
Regulamin możemy zmieniać tak samo (z tych samych przyczyn i w ten sam 
sposób) jak regulamin rachunków.  
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 10-07-2019 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 10-07-2019 r. 

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

w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Regulaminu usług płatniczych  dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 84 pkt 4,6 i 7 ). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 wprowadzamy lub wycofujemy z oferty Banku usługi i produkty,  

 rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalność istniejących produktów i usług oraz gdy zmieniamy system 

informatyczny, 

 zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie 

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.   

Informacje, które wskazujemy w tabeli, opisują faktyczne powody zmian. 

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla klientów korzystających z oferty 
indywidualnej 

9 maja 2019 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Część I – Zmiana danych Od daty, którą wskażemy na naszej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej 
zaktualizujesz: 

 serię, numer i datę ważności dowodu osobistego, 

 nazwę urzędu skarbowego. 

Możliwość tę udostępnimy między 23 maja a 30 czerwca 2019 r. Nadal 

będziesz mógł zaktualizować te dane także w serwisie transakcyjnym z 
poziomu strony www, w BOK i w placówce Banku. 

 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Wprowadzamy zmiany na podstawie zapisów Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych  

(część VIII ust. 4 pkt 2 lit. b). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy rozszerzamy możliwości wnioskowania 

o produkty i usługi .  

Informacje, które wskazujemy w tabeli, opisują faktyczne powody zmian. 

Limity autoryzacyjne w kartach do konta 

15 lipca 2019 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

poszczególne limity w 
dokumencie  

Ujednolicamy dzienny maksymalny kwotowy limit dla wszystkich 

transakcji dokonanych kartą do konta.  Do tej pory limit ten miał różną 

wysokość, od 20 000 do 999 999 999,99. Od 15 lipca br. wyniesie on 500 tys. 

zł. Jeśli masz kartę walutową – 500 tys. w walucie karty.  Jeśli obecnie Twój 

zdefiniowany limit transakcji jest wyższy niż 500 tys., obniżymy go do 

wysokości limitu maksymalnego. 

Więcej informacji na temat limitów autoryzacyjnych w kartach znajdziesz 
na naszej stronie www: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-
indywidualna/karty/karty-debetowe/limity/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-07-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 15-07-2019 r. 

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

w którym zmiany zostałyby zastosowane. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (Rozdział 7).  

Informacje, które wskazujemy w tabeli, opisują faktyczne powody zmian.  

Limity autoryzacyjne w kartach kredytowych 

15 lipca 2019 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

 poszczególne limity w 
dokumencie 

Ujednolicamy dzienny maksymalny kwotowy limit dla wszystkich 

transakcji dokonanych kartą kredytową.  Do tej pory limit ten miał różną 

wysokość, od 20 000 do 999 999 999,99. Od 15 lipca br. wyniesie on 500 tys. 

zł.  Jeśli obecnie Twój zdefiniowany limit transakcji jest wyższy niż 500 tys., 

obniżymy go do wysokości limitu maksymalnego. 

Więcej informacji na temat limitów autoryzacyjnych w kartach znajdziesz 
na naszej stronie www: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-
indywidualna/karty/karty-kredytowe/limity/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-07-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 15-07-2019 r. 

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

w którym zmiany zostałyby zastosowane. 

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/karty/karty-debetowe/limity/
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/karty/karty-debetowe/limity/
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/karty/karty-kredytowe/limity/
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/karty/karty-kredytowe/limity/
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Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (§ 22).  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

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. 

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych 
rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

027fd84878ecdadbae5f097b0663595998a2df43b4e2
304fbf1adb55cf371916 

Regulamin usług płatniczych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

6cc4777c150f149a77e772fd1cb49b4f0e4368db48a8d
730aafb9a2f 

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla 

osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

af0dc076307f91b54d5fc1eb4ed97489581539cf68b55
0f131fbbb21a828fc25 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla 
osób fizycznych 

11eeeb8a4dc1703bdcf33bb2d7dfa068395165580b73
74ad16fd88fd6436b6e9 

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla 
osób fizycznych 

e186c613a171f9aebe2d5c65db19a9b9cab0cdb80533
02c1fcacd138b0614041 
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