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Supermarket Funduszy Inwestycyjnych
31.12.2019 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 II, § 3 – nowy
dokument

Od listopada przekazujemy Ci sprawozdanie, które dotyczy przyjęcia i
przekazania zleceń w ramach usługi SFI. Wymaga od nas tego prawo
(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.06.2018 r. w sprawie trybu i
warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w
art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych). Sprawozdanie otrzymasz od nas zawsze, gdy złożysz
zlecenie, a my przekażemy je do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Prześlemy je na trwałym nośniku informacji, czyli w formie papierowej (jeśli
nie mamy Twojego adresu e-mail) lub w pliku pdf, wysłanym pocztą
elektroniczną (jeśli zarejestrowałeś u nas swój adres e-mail). Informację na
ten temat dodajemy do regulaminu.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (pkt. 15 ust. 2 a). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wchodzą w życie nowe
lub zmieniają się obowiązujące przepisy prawa.
Rozdział II, § 3 –
zestawienie kosztów i
opłat, pozostałe informacje
związane z usługą SFI

Przed zawarciem umowy przesyłamy Ci zestawienie szacunkowych kosztów
i opłat, które dotyczą usługi SFI. Raz do roku prześlemy Ci także zestawienie
kosztów i opłat, które poniosłeś w związku z tą usługą. W regulaminie
dodajemy informację, że takie zestawienia przesyłamy na wybranym przez
Ciebie trwałym nośniku informacji.
Część informacji, które dotyczą usługi (np. informacje o banku, o usłudze,
ogólne informacje o instrumentach finansowych dostępnych w ramach
usługi) możemy przekazywać Ci na naszej stronie internetowej, jeśli
wyraziłeś na to zgodę. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz je na wybranym przez
Ciebie trwałym nośniku informacji. Dla porządku zapisy na ten temat
dodajemy do regulaminu.

Rozdział III, § 4 – składanie
zleceń w placówkach i
oddziałach

Zmiana dotyczy tylko klientów Private Banking. Nie mogą oni składać zleceń
w placówkach i oddziałach. Dla porządku uzupełniamy o tę informację wykaz
czynności, który znajduje się na końcu regulaminu.

Podstawa prawna:
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (pkt. 15 ust. 2 i). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy sprostować
omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, by postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany
te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery § w wierszu „podstawa
prawna” odnosząsiędo aktualnej wersji regulaminu.
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę,
bez ponoszenia opłat.

2

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych
28.11.2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A.
Co i gdzie sięzmienia?

Opis zmiany

Zmiany dotyczące kart debetowych do kont:
W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze

Dodajemy do debetowych kart płatniczych nową kartę - „eKarta wirtualna”
O dokładnej dacie, od kiedy będziesz mógł ją otrzymać, poinformujemy na
naszej stronie internetowej.

– w pkt 2. Podpunkt d)
W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze

Zmiana porządkowa: Usuwamy eKonto plus z przypisu funkcjonującego dla
karty Visa Foto

– w pkt 2. Podpunkt a)
Zmiany dotyczące rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze

– w pkt 1.

Zmiana porządkowa: Doprecyzowaliśmy przypis, w którym określamy
warunki, na jakich zwalniamy z opłaty za prowadzenie rachunku mKonto
Intensive. Poniżej treść po zmianach. Dla ułatwienia dodaną treść
oznaczyliśmy kolorem.
mKonto Intensive: Opłata wynosi 0 zł jeśli suma wpływów na ten rachunek
i/lub eMax wynosi min. 7 000 zł (za wpływ Bank nie uznaje: przelewów
pomiędzy rachunkami osobistymi Posiadacza/Posiadaczy Rachunku w
Banku, wpływu z tytułu zakończonej lokaty, uruchomienia kredytu, realizacji
zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych oraz operacji związanych z usługą eMakler (przelewy z
rachunku brokerskiego na bankowy)) lub średnia suma aktywów Klienta w
Banku (dotyczy tylko produktów dla osób fizycznych z wyłączeniem
produktów dla klientów Private banking) wynosi min. 100 000 zł lub suma
obrotów na eMakler wynosi 100 000 zł (badane w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, kiedy opłata została pobrana).
W przypadku posiadania Usługi Pakiet Rodzinny warunek zwolnienia z
opłaty za rachunek mKonto Intensive weryfikowany jest na podstawie sumy
wpływów, sumy wielkości aktywów lub sumy obrotów wszystkich
pełnoletnich Użytkowników Pakietu.

W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze

Zmiana porządkowa: usuwamy eKonto plus z treści przypisu
funkcjonującego dla karty Visa Foto, ponieważ nie oferujemy obecnie tego
konta klientom.

– w pkt 2
W części Produkty wycofane
ze sprzedaży
- w pkt 4 b) poz. 9 b) zdanie:
„- dla wypłat o
równowartości poniżej 100 zł
wynoszącej 2,5 zł”

Zmiana porządkowa: Wprowadzamy korektę numeracji przypisu dla
rachunku eKonto dla młodych z 9 na 8. Dla tej pozycji prawidłowy przypis
ma treść:
„8

W przypadku eKonta dla młodych, opłata obowiązuje dla wypłat poniżej 50
zł.”

Na jakiej podstawie wprowadzamy zmiany ?
Zmiany wprowadzamy na podstawie
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Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.


gdy wprowadzamy do oferty banku lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy
lub zmieniamy funkcje produktów i usług (Sekcja 27 ust. 2 pkt k)




Wprowadzamy do oferty nowąkartępłatnicząeKarta wirtualna

gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie
wpływająna wysokość opłat i prowizji (Sekcja 27 ust. 2 pkt l)


zmiana treści przypisu, w którym opisujemy warunki, na jakich zwalniamy z opłaty za prowadzenie
rachunku mKonto Intensive.



usuwamy eKonto plus z treści przypisu funkcjonującego dla karty Visa Foto



wprowadzamy zmianęnumeracji przypisu określającego wysokość minimalnej kwoty wymaganej od
Klientów posiadających rachunek eKonto dla młodych.

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?
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