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Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

25.05.2018 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 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 80. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 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. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one 

na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Karta do konta 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 

Znajdowały się one do tej pory w § 66. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz Umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 
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Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 58 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Wypłaty ze wszystkich bankomatów 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 11. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

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

fizycznych  w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 68 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Usługi płatnicze 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 87 . 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowy, których dotyczy regulamin ze skutkiem natychmiastowym, bez 

ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umów, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

 wypowiesz umowy, rozwiążą się one następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

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

detalicznej mBanku S.A. (par. 84 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich 

uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

eMax Lokata 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMax lokata 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 16. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

na zasadach określonych w Regulaminie. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat 

terminowych eMax lokata w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 12 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one 

na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Lokata 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 
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Zmiana Tabeli stóp 
procentowych - § 13 

Dodajemy przyczyny zmiany Tabeli stóp procentowych. Możemy to robić 

etapowo lub jednorazowo, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna z tych przyczyn: 

 gdy będziemy musieli utworzyć lub zmienić kapitał Banku, rezerwy, itp. 

na mocy przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru, 

 wprowadzenie lub zmiana przepisów prawa, a także ich interpretacji, 

 wprowadzenie lub wycofanie z oferty produktów i usług, a także zmiana 

ich właściwości, 

 konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych lub 

wprowadzenia zmian porządkowych, które nie wpływają na wysokość 
oprocentowania, 

 zmiana nazwy produktów i usług.  

Zmiana Regulaminu - § 15 Dodajemy przyczyny zmiany Regulaminu. Możemy to zrobić w przypadku: 

 wprowadzenia do oferty Banku lub wycofania z oferty Banku usług i 
produktów, 

 zmiany nazwy marketingowej usług i produktów, 

 rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług 
oraz zmiany systemu informatycznego, 

 konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, nie 
zwiększających zakresu obowiązków i nie zmniejszających zakresu 
uprawnień Posiadacza Rachunku. 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 18. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

na zasadach określonych w Regulaminie. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych 

lokat oszczędnościowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 15 ust. 1 pkt 1) oraz kodeksu 

cywilnego (art. 384 i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 dodajemy przyczyny zmiany wzorców umów  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

mKantor 

25 maja 2018 r. wprowadzamy Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  Zastąpi on dotychczasowy Regulamin o tej samej 

nazwie.  

Wykaz zmian 

Dla Twojej wygody wprowadzamy dokument z nowym układem graficznym i nową formą prezentowania 

treści. W tabeli wskazujemy, jakie zmiany zrobiliśmy. 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 
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Część 2 

Słowniczek 

Dodajemy pojęcia: Regulamin reklamacji, Taryfa i Umowa, ponieważ 

odwołujemy się do nich w Regulaminie. 

Zawarcie transakcji Usuwamy zapis o możliwości zawarcia Transakcji jedynie w dni robocze. 

Możesz wymieniać walutę 7 dni w tygodniu. Zapis znajdował się do tej pory 
w § 5 ust.1. 

Część 5 

Odwołanie oferty 

Nie będziesz mógł odwołać oferty za pośrednictwem BOK. 

Obowiązuje od 11.07.2018 r. 

Część 11 

Termin przekazania 
informacji o zmianie 
Regulaminu 

Dodajemy przyczyny zmiany Regulaminu, gdy możemy Cię poinformować 
o nich po ich wprowadzeniu, a są to: 

 wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży, 

 zmiana funkcjonalności Usługi, jeżeli nie ogranicza ona 
dotychczasowej funkcjonalności Usługi, 

 zmiana jednostek redakcyjnych widniejących w Regulaminie, 

 zaprzestanie oferowania Usługi Banku, nie mającej wpływu na zakres 
Twoich i Banku obowiązków i uprawnień, 

 sprostowanie omyłek pisarskich, rachunkowych, niezwiększających 
zakresu obowiązków i niezmniejszających zakresu Twoich uprawnień. 

Obowiązuje od 11.07.2018 r. 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 

Znajdowały się one do tej pory w § 21. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu usługi natychmiastowej transakcji  wymiany walut 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  (par. 15 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 ) oraz kodeksu 

cywilnego (art. 384 i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 rozszerzamy funkcjonalność istniejących produktów i usług, 

 prostujemy omyłki pisarskie, rachunkowe, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają 

zakresu Twoich uprawnień, 

 dodajemy przyczyny zmiany wzorców umownych 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Karta kredytowa 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych.  

Znajdowały się one do tej pory w § 95. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 85 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, 

gdy:  

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

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

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Kredyt odnawialny  

25 maja 2018 r. wprowadzamy Regulamin kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.  

Wykaz zmian 

 Od 25 maja 2018 r. przestaje Cię obowiązywać Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Warunki udzielania kredytu odnawialnego 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Zastąpi je Regulamin kredytu odnawialnego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A., w którym znajdziesz postanowienia dotyczące kredytu 

odnawialnego. 

 Dla Twojej wygody wprowadzamy jeden dokument z nowym układem graficznym i nową formą 

prezentowania treści. Usunęliśmy też część postanowień, ponieważ możesz znaleźć je w Umowie, na stronie 

internetowej Banku, u pracownika placówki Banku i konsultantów BOK. 

 RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce otrzymasz na ten temat informacje 

zebrane w jednym dokumencie. Z tego powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych 

osobowych. Znajdowały się one do tej pory w § 29. 

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

bez ponoszenia opłat.  
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Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  (par. 20 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

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

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Kredyt gotówkowy  

25 maja 2018 r. wprowadzamy Regulamin kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.  

Wykaz zmian 

 Od 25 maja 2018 r. przestaje Cię obowiązywać Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Warunki udzielania kredytu gotówkowego 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Zastąpi je Regulamin kredytu gotówkowego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A., w którym znajdziesz postanowienia dotyczące tego kredytu. 

 Dla Twojej wygody wprowadzamy jeden dokument z nowym układem graficznym i nową formą 

prezentowania treści. Usunęliśmy też część postanowień, ponieważ możesz znaleźć je w Umowie, na stronie 

internetowej Banku, u pracownika placówki Banku i konsultantów BOK. 

 RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce otrzymasz na ten temat informacje 

zebrane w jednym dokumencie. Z tego powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych 

osobowych. Znajdowały się one do tej pory w § 29. 

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

bez ponoszenia opłat.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  (par. 20 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

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

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

mPożyczka 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych.  

Znajdowały się one do tej pory w § 39. 

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.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 32 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, 

gdy:  

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Kredyt samochodowy online 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych.  

Znajdowały się one do tej pory w § 42. 

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.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytu samochodowego online dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 37 ust. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

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

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  
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Kredyt samochodowy  

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Przeznaczenie kredytu - § 3 Nie udzielimy kredytu, który przeznaczysz na spłatę kredytu 
samochodowego innego banku 

Wypłata środków z kredytu 
- § 11 

Zanim wypłacimy kredyt, sprawdzimy czy ustanowiłeś zabezpieczenia jego 
spłaty. 

Zabezpieczenia kredytu- § 
12 

Aktualizujemy listę zabezpieczeń – ograniczamy ją do tych, z których w 
praktyce korzystamy. Usuwamy z niej cesję praw z polisy ubezpieczeniowej 
na życie lub z innych polis ubezpieczeniowych. 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych.  

Znajdowały się one do tej pory w § 44. 

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.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytu samochodowego dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 39 ust. 1 pkt 1, 6 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

 następuje rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów oraz zmiany systemu 

informatycznego, 

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

zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Kredyt hipoteczny 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 56. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 55 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

WWJ 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 15. 

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. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta (par. 14 ust. 1). 

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy  zmieniają się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Rachunek IKE 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego 

Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych  RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 35. 

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

bez ponoszenia opłat. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku 

oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości 
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detalicznej mBanku S.A. (par. 26 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści,  

gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia  

lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
prześlemy na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 16. 

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. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  (par. 12 ust. 1 pkt 1 i 7 ). Pozwalają one na modyfikację treści:  

 gdy pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 dla zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, które nie zwiększają zakresu obowiązków i nie 

zmniejszają zakresu uprawnień Klienta.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

e-Urząd 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin dostępu do e-Urzędu za pośrednictwem mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w rozdziale VIII. 

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.  
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Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy : 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 zmieniamy wzorzec umowy.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Rodzina 500+ 

25.05.2018 r. zmieniamy Zasady składania wniosków za pośrednictwem mBanku - Rodzina 500+ w mBanku. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych 
osobowych 

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. Znajdowały 
się one do tej pory w części 7. 

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. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC) i Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

 zmieniamy wzorzec umowy.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Pakiet Rodzinny 

25.05.2018 r. zmieniamy Zasady Usługi Pakiet Rodzinny. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 17. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 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. 1 pkt 1 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień   

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Usługa pakiet 

25.05.2018 r. zmieniamy Warunki usługi PAKIET dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Ochrona danych osobowych RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Wkrótce 
otrzymasz na ten temat informacje zebrane w jednym dokumencie. Z tego 
powodu usuwamy nieaktualne zapisy o przetwarzaniu danych osobowych. 
Znajdowały się one do tej pory w § 12. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 24-05-2018 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-05-2018 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

Pozwalają one na modyfikację treści, gdy : 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 zmieniamy wzorzec umowy.  

Informacje wskazane w powyższej tabeli opisują faktyczne powody zmian. 
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Reklamacje 

25.05.2018 r. zmieniamy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Postanowienia ogólne - § 2  Dodajemy adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod 
którym będziesz mógł uzyskać informacje na temat przetwarzania 
Twoich danych. 

 Rozszerzamy definicję reklamacji o zgłoszenia dotyczące przetwarzania 
danych osobowych. 

 Klienci, nie będący stroną umowy z Bankiem, którzy złożą reklamację, 

oprócz Regulaminu otrzymają dodatkowo informację dotyczącą 
przetwarzania ich danych osobowych. 

Zasady przyjmowania 
reklamacji - § 3 

Wskazujemy: 

 w jaki sposób obsługujemy reklamacje w sprawie przetwarzania Twoich 
danych oraz 

 w jakim dokumencie szczegółowo opisaliśmy zasady i tryb ich 
przetwarzania przez Bank. 

Organ nadzorczy - § 11 Skargę w zakresie ochrony swoich danych osobowych będziesz mógł wnieść 
bezpośrednio do organu nadzorczego. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

których dotyczy Regulamin. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 9 pkt 1 i 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają 

Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.  

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. 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256)  

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

aff58ede9ed36327bcc119184ea69ba1d
80c97772b5c0f7732f0462806360353 

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

fa584be6ea3a510abc3b0fed876da6090
c9b644961f9cfc2be25a19ae330e7de 

https://www.mbank.pl/pomoc/faq/inne/trwaly-nosnik/
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Regulamin usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

6290c14dabd46b7ca7d71daef4779b2bc
4d9f8d149fcee642c4b21744b920d73 

Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

97ce35d3a60843bcfca1a2543bb8ac065
e43f137349dea3188ae8d467d161f65 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat 

terminowych eMax lokata w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

bed10404d717a546f75c9ae7f6476f702
014875b2b6f484abc5247d3a00a741a 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych 

lokat oszczędnościowych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

3a1ca9d53b93f9b1a2259e625e68a0e10
770416700355231b4a211a864f4f723 

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. 

91accccc65ef51abf4452d41f09a4f4f63
bd86e62e305bb49dc5ac1b4f37d0cc 

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

211d866e05dc04d833662266b99e8b4d
6876b9330da2362b04a7d27b223540d6 

Regulamin kredytu odnawialnego w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

ccbede8852c123cc3bd30afb89f4e01b8
14842d99ef6d208591614f6f635e43a 

Regulamin kredytu gotówkowego w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

69322a1a668bc4a42729e38f261b9712
74a04c4160fda5baa368dbc754101092 

Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

e1a339d9c5d7afc165bd83a917e2355a8
4b7679df42a447624a8876ce1b198d8 

Regulamin udzielania kredytu samochodowego online dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

83f46aa53acea4fc2d5109d740424d87e
4480122e8623c607b8f814e7d4cc60a 

Regulamin udzielania kredytu samochodowego dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

ceb405143f9da550f01f34732e7703819
d0f466ce8b229413c59c47e77ac9d27 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

9e8d340b619e1076cee50b1aecf2fe60fe
b17e6e64c9928dbe1615254d084fc6 

Regulamin WWJ dla posiadaczy MultiKonta 9ffe2fefb02485cfb3a8fe28767d652f8be
2f44a6b121825d0bcc11524478783 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku 

oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

5230c1497889f59fe134f720e116f609d
9fef962fa041e858aa38d1a19c92b28 

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

20ede1dd6c043973c4f4c293a47841fc2
500793308209fa72bc54060e33063a8 

Regulamin dostępu do e-Urzędu za pośrednictwem mBanku S.A. 6460b16b777cca3000e35bf18f22a372e
bf668e6744e3c90476e85fc5f10145d 

Zasady składania wniosków za pośrednictwem mBanku - 
Rodzina 500+ w mBanku 

eea821dcbddbe02e8ebe23d45ba16527
9762867e81a52d8e7c6241d9659646b8 
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Zasady Usługi Pakiet Rodzinny 6767442112ab64a664f5df678c363ca23
35d86810ae6adbce0b1e1daafc05ca3 

Warunki usługi PAKIET dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

f3e9a167866ed810416ada116be26a20
99c663837a36d35467e182b27af353a6 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

65b842f78319342f5358e1a39f296e599
d53532c68f9fdf8abff3a8e27eb538b 
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