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Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych 

9 kwietnia 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 Rozszerzamy możliwości usługi wielowalutowej. Do tej pory była ona dostępna wyłącznie dla kart 
Visa, teraz będzie również możliwość aktywacji usługi dla kart MasterCard. 

 Zmieniamy dotychczasowy zapis Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) na 
Santander Bank Polska S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

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

- w pkt 2. podpunkt a), b) i 
c). 

W części Produkty 
wycofane ze sprzedaży 

- w pkt 4. podpunkt a), b), 
c),d), e), f), g) 

Rozszerzamy usługę wielowalutową. Będzie ona dostępna również dla kart 
MasterCard. Dokonujemy również zmiany porządkowej. Zmieniamy 
dotychczasowy zapis Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni 
WBK S.A.) na Santander Bank Polska S.A. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 09-06-2019 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 10-06-2019 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 68 ust. 2 pkt 11 i 12) Pozwalają one 

na modyfikację treści: 

 w przypadku wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku usług i produktów, a także 

w przypadku rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności produktów i usług  

 w przypadku konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, konieczności 

wprowadzenia zmian porządkowych, nie wpływających na wysokość opłat i prowizji 
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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) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

3f38a00bfc08a60004ca0b3ca9267cc29a60b71cc7cf60
b86858c65cbf111a7d 
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