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Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
5.04.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany
 Wprowadzamy zawarcie umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem wideo w aplikacji mobilnej.
 Jeżeli nie złożysz oświadczenia o rezydencji podatkowej będziemy mogli wypowiedzieć Ci umowę.
 Wprowadzamy przyczyny, dla których możemy zmieniać tabele stóp procentowych.
Wykaz wszystkich zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Zawarcie
umowy
dla
nowych Klientów - § 2, § 7,
§ 8, § 10, § 26,

Wprowadzamy nową formę zawarcia umowy – elektronicznie za
pośrednictwem wideo w aplikacji mobilnej. Będzie dostępna dla osób
pełnoletnich z dowodem osobistym, które w momencie składania wniosku o
rachunek nie są naszymi Klientami.
Wpływa to na zmianę numeracji paragrafów w dalszej części regulaminu.
Datę, od kiedy skorzystasz z tego rozwiązania, umieścimy na naszej stronie.

Otwarcie rachunku - § 6

 Aby otworzyć rachunek musisz złożyć oświadczenie o rezydencji
podatkowej.
 Informację gdzie możesz złożyć wniosek znajdziesz w Tabeli
funkcjonalności kanałów dostępu.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Zmiana Tabeli stóp
procentowych - § 65, § 69

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.
O zmianach z dwóch ostatnich powodów możemy Cię poinformować
niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Rozwiązanie i
wypowiedzenie umowy § 70 i § 73

Możemy wypowiedzieć Ci umowę, jeżeli nie złożysz oświadczenia o
rezydencji podatkowej.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
 Numery paragrafów wskazane w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu.

2

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 4.04.2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowych opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 5.04.2018 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. 67 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 7 i par. 68 ust. 4
pkt 5) oraz kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy:
 następuje zmiana lub pojawiają się nowe przepisy prawa,
 zmieniają się warunki rynkowe, które wynikają z postępu technicznego, technologicznego
i informatycznego,
 następuje rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu
informatycznego,
 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają
Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień,
 wprowadzamy nowe tryby zawarcia umowy,
 dodajemy przyczyny zmiany wzorców umownych.
Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

Karta do konta
5.04.2018 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany
 Kod 3-D Secure przekazujemy w formie powiadomienia w aplikacji mobilnej dla wszystkich, którzy
korzystają z Mobilnej autoryzacji.
 Upraszczamy limity autoryzacyjne dla kart.
 Możesz tymczasowo blokować kartę, włączać i wyłączać transakcje zbliżeniowe oraz transakcje zagraniczne
z fizycznym użyciem karty.
 W aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym dostaniesz informację o ostatnich powodach odmowy
płatności kartą. Znajdziesz tam wyjaśnienie, co zrobić, aby następnym razem transakcja się powiodła.
 Zmieniamy nazwę Android Pay na Google Pay.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Kod 3-D Secure - § 2

Jeśli korzystasz z Mobilnej autoryzacji, kod 3-D Secure otrzymasz w formie
powiadomienia w aplikacji mobilnej. Wcześniej kod ten wysyłaliśmy SMSem.
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Datę, od kiedy skorzystasz z tego rozwiązania, umieścimy na naszej stronie.
Limity autoryzacyjne §2

Usuwamy ilościowy dzienny i miesięczny limit dla transakcji
autoryzowanych. Teraz będzie dostępny tylko dzienny limit kwotowy.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Blokowanie karty § 19

Możesz samodzielnie zablokować, a jak uznasz za stosowne – odblokować,
wykonywanie:


transakcji zbliżeniowych, lub



transakcji zagranicznych z fizycznym okazaniem karty, lub

 wszystkich transakcji.
Zrobisz to w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, BOK oraz
placówkach Banku.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.
Odmowa Banku na
dokonanie transakcji - § 35

Jeśli nie będziesz mógł zrobić transakcji kartą, o powodzie odmowy
poinformujemy Cię w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Odpowiedzialność za
transakcje - § 48

Jeśli ktoś ukradnie Twoją kartę lub ją zgubisz, będziemy odpowiadali za
transakcje powyżej 50 EUR.

Nowa karta w miejsce
zastrzeżonej - § 57

Jeśli na Twoim rachunku wystąpi saldo debetowe, nie zamówisz nowej karty.

cały regulamin

Zmieniamy nazwę Android Pay na Google Pay.

Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 4-04-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 5-04-2018 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.
Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 57 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 7). Pozwalają one na modyfikację
treści, gdy:
 pojawiają się nowe lub zmieniają się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 dostosowujemy produkty i usługi do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym,
 zmienia się nazwa marketingowa produktów lub usług,
 dostosowujemy produkty i usługi do zmian wprowadzanych w naszym systemie informatycznym,
 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają
Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.
Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.
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Karta kredytowa
5.04.2018 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany
 Kod 3-D Secure przekazujemy w formie powiadomienia w aplikacji mobilnej dla wszystkich, którzy
korzystają z Mobilnej autoryzacji.
 Upraszczamy limity autoryzacyjne dla kart.
 Możesz tymczasowo blokować kartę, włączać i wyłączać transakcje zbliżeniowe oraz transakcje zagraniczne
z fizycznym użyciem karty.
 W aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym dostaniesz informację o ostatnich powodach odmowy
płatności kartą. Znajdziesz tam wyjaśnienie, co zrobić, aby następnym razem transakcja się powiodła.
 Zmieniamy nazwę Android Pay na Google Pay.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Kod 3-D Secure - § 2

Jeśli korzystasz z Mobilnej autoryzacji, kod 3-D Secure otrzymasz w formie
powiadomienia w aplikacji mobilnej. Wcześniej kod ten wysyłaliśmy SMSem.
Datę, od kiedy skorzystasz z tego rozwiązania, umieścimy na naszej stronie.

Limity autoryzacyjne §2

Usuwamy ilościowy dzienny i miesięczny limit dla transakcji
autoryzowanych. Teraz będzie dostępny tylko dzienny limit kwotowy.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

Blokowanie karty § 30

Możesz samodzielnie zablokować, a jak uznasz za stosowne – odblokować,
wykonywanie:


transakcji zbliżeniowych, lub



transakcji zagranicznych z fizycznym okazaniem karty, lub

 wszystkich transakcji.
Zrobisz to w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, BOK oraz
placówkach Banku.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.
Odmowa Banku na
dokonanie transakcji - § 48

Jeśli nie będziesz mógł zrobić transakcji kartą, o powodzie odmowy
poinformujemy Cię w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.
Obowiązuje od 16.05.2018 r.

cały regulamin

Zmieniamy nazwę Android Pay na Google Pay.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 4-04-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 5-04-2018 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 kredytowych dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 85 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7). Pozwalają one na modyfikację
treści, gdy:
 dostosowujemy produkty i usługi do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym,
 zmienia się nazwa marketingowa produktów lub usług,
 dostosowujemy produkty i usługi do zmian wprowadzanych w naszym systemie informatycznym,
 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają
Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.
Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

Kredyt i pożyczka hipoteczna
4.04.2018 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany
 Wprowadzamy nowe cele kredytowania.
 Wprowadzamy możliwość ustanowienia zabezpieczenia kredytu oraz pożyczki na spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu/ domu jednorodzinnego.
 Zmieniamy opis typowej nieruchomości mieszkalnej.
Wykaz wszystkich zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Słowniczek

W związku ze wstrzymaniem sprzedaży kredytów hipotecznych przez mBank
Hipoteczny usuwamy pojęcia: Agent, mFinanse.

Cele kredytowania - § 4

Możesz wnioskować o pożyczkę oraz o kredyt na nowe cele:
 zakup lokalu użytkowego na potrzeby wynajmu,
 spłatę zobowiązań w innych bankach (kredyt konsolidacyjny).

Kategorie nieruchomości
na potrzeby oceny
nieruchomości §7

Dla typowej nieruchomości:




zmniejszamy
maksymalną
powierzchnię
użytkową
domu
jednorodzinnego z 300 m2 do 180 m2,
dodajemy maksymalną powierzchnię działki na której jest dom
jednorodzinny: działka nie może przekroczyć 1 500 m2,,
zmniejszamy maksymalną powierzchnię działki z 5 000 m2 do 1 500 m2.

Okres kredytowania § 9

Okres kredytowania dla pożyczki i kredytu konsolidacyjnego wynosi 20 lat.

Zabezpieczenia spłaty
kredytu § 27

 Możesz ustanowić hipotekę na spółdzielczym własnościowym prawie do
lokalu/ domu jednorodzinnego.
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 Bez Twojej zgody nie odnowimy na Twój koszt ubezpieczenia
nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
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 kredytów i pożyczek hipotecznych dla

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 55 ust. 1 pkt 4, 6 i 7). Pozwalają one na
zmianę, gdy:


wprowadzamy lub wycofujemy z oferty produkty i usługi,



rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmieniamy system
informatyczny,



prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają
Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

Android Pay
5.04.2018 r. zmieniamy Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Android Pay.
Wykaz wszystkich zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

cały regulamin

Zmieniamy nazwę Android Pay na Google Pay.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 4-04-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 5-04-2018 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.
Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie art. 384 i 3841 Kodeksu Cywilnego.
Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

Limity autoryzacyjne w kartach do konta
16.05.2018 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych.
Wykaz wszystkich zmian
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 Upraszczamy zarządzanie limitami autoryzacyjnymi dla kart w aplikacji mobilnej i serwisie
transakcyjnym.
 Usuwamy limity autoryzacyjne ilościowe dzienne oraz miesięczne. Pozostają limity dzienne kwotowe.
 Uproszczone kategorie limitów będą wyglądały następująco:
Jest:

Będzie:

Transakcje bezgotówkowe

Zakupy

Transakcje korespondencyjne i telefoniczne
Transakcje Internetowe

Internet

Wypłaty w bankomatach
Wypłaty w oddziałach banków

Gotówka

Poniższa tabela przedstawia domyślne, ustawiane podczas wydania nowej karty, wartości limitów
autoryzacyjnych. Limity modyfikowane po wydaniu karty pozostają bez zmian.
Karty
Nazwa karty
MasterCard PayPass

Transakcje

Limity dzienne

Rodzaj transakcji

Zdefiniowana
kwota transakcji

Maksymalna
kwota transakcji

Zakupy

10 000,00

999 999,00

Internet

0 do 07.12.2016

999 999,00

500,00 od 08.12.2016
dla nowo wydanych kart

Visa PayWave

Gotówka

5 000,00

999 999,00

Zakupy

10 000,00

999 999,00

Internet

0 do 05.12.2016

999 999,00

500,00 od 06.12.2016
dla nowo wydanych kart

Visa eMax

Gotówka

5 000,00

999 999,00

Zakupy

5 000,00

999 999 999,99

Internet

0 do 27.11.2016

999 999 999,99

500,00 od 28.11.2016
dla nowo wydanych kart

Visa Me (dawna
izzyKarta)

Gotówka

2 000,00

999 999 999,99

Zakupy

500,00

999 999 999,99

Internet

0 do 28.11.2016

999 999 999,99

500,00 od 29.11.2016
dla nowo wydanych kart
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MasterCard Debit
Naklejka
MasterCard Zegarek

Visa Classic eMax EUR

Gotówka

200,00

999 999 999,99

Zakupy

2 000,00

20 000,00

Gotówka

2 000,00

9 999 999,00

Zakupy

2 000,00

20 000,00

Gotówka

2 000,00

999 999,00

Zakupy

3 000,00

99 999 999,99

Internet

0 do 04.12.2016

99 999 999,99

100,00 od 05.12.2016
dla nowo wydanych kart

Visa Classic eMax GBP

Gotówka

2 000,00

99 999 999,99

Zakupy

2 500,00

99 999 999,99

Internet

0 do 04.12.2016

99 999 999,99

90,00 od 05.12.2016
dla nowo wydanych kart

Visa Classic eMax USD

Gotówka

1 500,00

99 999 999,99

Zakupy

4 000,00

999 999 999,99

Internet

0 do 28.11.2016

999 999 999,99

110,00 od 29.11.2016
dla nowo wydanych kart

MasterCard Gold
PayPass

Gotówka

2 500,00

999 999 999,99

Zakupy

20 000,00

999 999,00

Internet

0 do 07.12.2016

999 999,00

500,00 od 08.12.2016
dla nowo wydanych kart

MasterCard Aquarius
PayPass

Gotówka

10 000,00

999 999,00

Zakupy

20 000,00

999 999,00

Internet

0 do 07.12.2016

999 999,00

500,00 od 08.12.2016
dla nowo wydanych kart

Visa Aquarius PayWave

Gotówka

10 000,00

999 999,00

Zakupy

20 000,00

999 999,00

Internet

0 do 04.12.2016

999 999,00
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500,00 od 05.12.2016
dla nowo wydanych kart

USD eKarta

Gotówka

10 000,00

999 999,00

Zakupy

999 999 999,99

999 999 999,99

Internet

999999999,99 do 04.12.2016

999 999 999,99

500,00 od 05.12.2016
dla nowo wydanych kart
EUR eKarta

Zakupy

999 999 999,99

999 999 999,99

Internet

999999999,99 do 04.12.2016

999 999 999,99

500,00 od 05.12.2016
dla nowo wydanych kart
Visa Aquarius Świat

Visa Foto

Visa Tymczasowa

Zakupy

20 000,00

99 999 999,99

Internet

500

99 999 999,99

Gotówka

10 000,00

999 999 999,99

Zakupy

10 000,00

999 999,00

Internet

500

999 999,00

Gotówka

5 000,00

999 999,00

Zakupy

20 000,00

999 999 999,00

Internet

0 do 27.11.2016

999 999 999,00

500,00 od 28.11.2016
dla nowo wydanych kart
Gotówka

10 000,00

999 999 999,00

MasterCard PaySIM TMobile

Zakupy

2 000,00

20 000,00

MasterCard PaySIM
Orange

Zakupy

2 000,00

20 000,00

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-05-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 16-05-2018 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.
Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 57 ust. 1 pkt 3, 6). Pozwalają one na modyfikację treści,
gdy:
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 dostosowujemy produkty i usługi do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym,
 dostosowujemy produkty i usługi do zmian wprowadzanych w naszym systemie informatycznym.
Informacje wskazane powyżej opisują faktyczne powody zmian.

Limity autoryzacyjne w kartach kredytowych
16.05.2018 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych.
Wykaz wszystkich zmian
 Upraszczamy zarządzanie limitami autoryzacyjnymi dla kart w aplikacji mobilnej i serwisie
transakcyjnym.
 Usuwamy limity autoryzacyjne ilościowe dzienne oraz miesięczne. Pozostają limity dzienne kwotowe.
 Uproszczone kategorie limitów będą wyglądały następująco:
Jest:

Będzie:

Transakcje bezgotówkowe

Zakupy

Transakcje korespondencyjne i telefoniczne
Transakcje Internetowe

Internet

Wypłaty w bankomatach
Wypłaty w oddziałach banków

Gotówka

Poniższa tabela przedstawia domyślne, ustawiane podczas wydania nowej karty, wartości limitów
autoryzacyjnych. Limity modyfikowane po wydaniu karty pozostają bez zmian.
Karty
Nazwa karty
Visa Classic PayWave

MasterCard Miles&More
Premium

MasterCard Miles&More

Visa Miles&More

Transakcje

Limity dzienne

Rodzaj transakcji

Zdefiniowana
kwota transakcji

Maksymalna
kwota transakcji

Zakupy

10 000,00

50 000,00

Internet

0

50 000,00

Gotówka

25 000,00

25 000,00

Zakupy

50 000,00

200 000,00

Internet

0

200 000,00

Gotówka

25 000,00

100 000,00

Zakupy

25 000,00

100 000,00

Internet

0

100 000,00

Gotówka

15 000,00

50 000,00

Zakupy

25 000,00

100 000,00
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Visa Miles&More
Premium

Visa Premium

MasterCard Standard

MasterCard Me

World Elite MasterCard

MasterCard World

Visa Electron

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Classic

Visa Classic

Internet

0

100 000,00

Gotówka

15 000,00

50 000,00

Zakupy

50 000,00

200 000,00

Internet

0

200 000,00

Gotówka

25 000,00

100 000,00

Zakupy

50 000,00

250 000,00

Internet

0

250 000,00

Gotówka

25 000,00

100 000,00

Zakupy

20 000,00

40 000,00

Internet

0

40 000,00

Gotówka

10 000,00

20 000,00

Zakupy

50 000,00

100 000,00

Internet

0

100 000,00

Gotówka

25 000,00

50 000,00

Zakupy

200 000,00

500 000,00

Internet

0

500 000,00

Gotówka

100 000,00

250 000,00

Zakupy

25 000,00

200 000,00

Internet

0

200 000,00

Gotówka

15 000,00

50 000,00

Zakupy

5 000,00

5 000,00

Internet

0

5 000,00

Gotówka

2 500,00

2 500,00

Zakupy

50 000,00

50 000,00

Internet

0

50 000,00

Gotówka

25 000,00

25 000,00

Zakupy

250 000,00

500 000,00

Internet

0

500 000,00

Gotówka

125 000,00

250 000,00

Zakupy

10 000,00

20 000,00

Internet

0

20 000,00

Gotówka

5 000,00

10 000,00

Zakupy

20 000,00

20 000,00
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MasterCard Standard

MasterCard Gold

Internet

0

20 000,00

Gotówka

10 000,00

10 000,00

Zakupy

20 000,00

40 000,00

Internet

0

40 000,00

Gotówka

10 000,00

20 000,00

Zakupy

50 000,00

100 000,00

Internet

0

999 999 999,99

Gotówka

25 000,00

50 000,00

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-05-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 16-05-2018 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 3, 6). Pozwalają one na modyfikację treści,
gdy:
 dostosowujemy produkty i usługi do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym,
 dostosowujemy produkty i usługi do zmian wprowadzanych w naszym systemie informatycznym.
Informacje wskazane powyżej opisują faktyczne powody zmian.

Tabele stóp procentowych
15.03.2018 r. zmieniamy Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A.
Wykaz wszystkich zmian:


W części I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe wycofujemy ze sprzedaży rachunek mKonto
Aquarius z dniem 16.05.2018r. Brak zmian oprocentowania. Zapisy dla tego rachunku zostaną
przeniesione do części Produktów wycofanych ze sprzedaży.

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. 4 pkt 8). Pozwalają one na
modyfikację treści, gdy zaprzestajemy oferowania produktów i usług Banku, które nie mają wpływu na zakres
obowiązków i uprawnień między Bankiem a posiadaczem rachunku.
Przesłanki faktyczne wprowadzenia zmian
Przenosimy rachunek mKonto Aquarius do produktów wycofanych ze sprzedaży.
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-05-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 16-05-2018 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.

Taryfa prowizji i opłat
15.03.2018 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany


Od 1.04.2018r. zmieniamy kryteria zwalniające z opłaty za prowadzenie rachunku mKonto Aquarius
Intensive.



Wycofujemy ze sprzedaży rachunek mKonto Aquarius z dniem 16.05.2018r. Jeśli masz to konto, nic się
dla Ciebie nie zmieni. Opłaty i warunki pozostawiamy bez zmian.



Wprowadzamy do oferty nowe ubezpieczenia do kredytu odnawialnego i kart kredytowych.



Wycofujemy ze sprzedaży dotychczasowe ubezpieczenia do produktów wymienionych w tabeli poniżej.
Jeśli masz te ubezpieczenia, nic się dla Ciebie nie zmieni. Opłaty i warunki pozostają bez zmian.

Wykaz wszystkich zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze.
- w pkt 1.

 Od 1.04.2018r. zmieniamy kryteria zwalniające z opłaty za prowadzenie
rachunku mKonto Aquarius Intensive. W celu uniknięcia opłaty trzeba
spełnić jeden z poniższych warunków:
 wpłacić na rachunek min. 7 tys. zł (dotychczas 10 000 zł)
 posiadać na swoich rachunkach osobistych min. 100 tys. zł
(dotychczas 200 000 zł)
 przeprowadzić na swoim rachunku maklerskim transakcje na min.
100 tys. zł. (dotychczas 200 000 zł)
 Z dniem 16.05.2018r. wycofujemy ze sprzedaży rachunek mKonto
Aquarius wraz z kartami debetowymi. Produkt będzie dostępny dla
obecnych posiadaczy. Nie zmieniamy żadnych zasad funkcjonowania i
opłat. Zapisy dla tego rachunku zostaną przeniesione do części
Produktów wycofanych ze sprzedaży.

W części I. Rachunki
oszczędnościowo –
rozliczeniowe i debetowe
karty płatnicze.
- w pkt 2., podpunkt a), b) i
c).
- w pkt 3., podpunkt a).

Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” wkrótce zostanie wycofane ze
sprzedaży. O dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem kanałów
dostępu.

W części II. Rachunki
oszczędnościowe
- w pkt 1., podpunkt a)
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W części III. Ubezpieczenia
do rachunków

„Ubezpieczenia do rachunków” wkrótce zostaną wycofane ze sprzedaży. O
dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem kanałów dostępu. Brak
zmian cenowych.

W części V. Karty kredytowe
- w pkt 1. i 2.





Wprowadzamy nowe ubezpieczenie do kart kredytowych
”Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń” z opłatą 0,35% x
miesięcznie od salda zadłużenia( nie mniej niż 1 zł). Produkt będzie
dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty
rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku.
Dotychczasowe ubezpieczenia do kart kredytowych zostaną wycofane
ze sprzedaży. O dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem
kanałów dostępu.

W części VI. Kredyt
odnawialny

Wprowadzamy nowe ubezpieczenie ”Ubezpieczenie na życie i od innych
zdarzeń” (ubezpieczenie dobrowolne) z opłatą 0,35% x miesięcznie od salda
zadłużenia( nie mniej niż 1 zł). Produkt będzie dostępny w ofercie po
wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach
internetowych mBanku.

W części VII. Kredyt
gotówkowy

Obecnie dostępne ubezpieczenia dla kredytu gotówkowego, mPożyczki,
kredytu samochodowego, kredytu samochodowego online, kredytu
hipotecznego i pożyczki hipotecznej zostaną wycofane ze sprzedaży. Brak
zmian cenowych. O dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem
kanałów dostępu.

W części VIII. mPożyczka
W części IX. Kredyt
samochodowy i kredyt
samochodowy online
W części . Kredyt
hipoteczny/pożyczka
hipoteczna
W części Produkty
wycofane ze sprzedaży
- w pkt 4., podpunkt a), b) i
c), d), e), f), g), h)

Ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” wkrótce zostanie wycofane ze
sprzedaży. O dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem kanałów
dostępu.

W części Produkty
wycofane ze sprzedaży
- w pkt 5., podpunkt a), b)
- w pkt 6.

Dotychczasowe ubezpieczenia do kart kredytowych zostaną wycofane ze
sprzedaży. O dokładnej dacie poinformujemy za pośrednictwem kanałów
dostępu.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 15.03.2018 r.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 15-05-2018 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 16-05-2018 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.
Jeśli akceptujesz zmiany w pozostałym zakresie nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz
wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.
Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:
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 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A. (par. 65 ust. 2 pkt 11),
 Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.( par. 75
ust. 2 pkt. 8),


Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A. (par. 18, ust. 2 pkt. 8),

 Regulaminu udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par.
27 ust. 2 pkt. 8),
 Regulaminu udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A. (par. 28 ust. 2 pkt. 8),
 Regulaminu udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A. (par. 27 ust. 2 pkt. 8),
 Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej
mbanku S.A. (par. 24 ust. 2 pkt. 9).
 Kodeksu Cywilnego art. 384 i 3841.
Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wprowadzamy lub wycofujemy z oferty usługi i produktu, a także,
gdy rozszerzamy lub zmieniamy ich funkcjonalności.
Przesłanki faktyczne wprowadzenia zmian
 przenosimy rachunek mKonto Aquarius do produktów wycofanych ze sprzedaży,
 zmieniamy mechanizm zwalniający z opłaty za prowadzenie rachunku mKonto Aquarius Intensive,
 wycofujemy ze sprzedaży dotychczasowe ubezpieczenia dostępne w ofercie Banku.

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 f82a56097c8baf1b19f95c18aec0997db
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 5d351e1ceb54107b7bca15a0ff14b4e
Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach d94110b991e7f85272178aa1f8eeb2352
05da0e41ccecacf3311f7db01f34af2
bankowości detalicznej mBanku S.A.
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach 4b15fe39603ea4ff6f26a9a0d81363896e
ac12674d671bc190fba5a4f575bef2
bankowości detalicznej mBanku S.A.
Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla e87278c5ab32b4c12458bfabf22c9a8fb
osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 4ba4f774fa9e79c2a65e07a25421116
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Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach 2b773a403b62fcb8c8e74655c24319283
854c4aedba14638e1693cf5ce0f12b2
Google Pay
Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób fizycznych

15f7256faf3a87fbfcd3f7c8e157dcc7e35
3b6fd14a78bb6754ccb94510d0a5d

Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla osób fizycznych

08f1de3b64264a448bc41851e0afccbca
a0c440ac5d62eee6f67d4e6c83ec60e

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach a5e75129ae90ba464fbc76547efea8b1b
45075f9e320dd2a5903d7e0ad605d55
bankowości detalicznej mBanku S.A.
Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach e0f7ee0f97fce653f949a06b59572dd4ee
e81271be736e638f91eb9f7629e555
bankowości detalicznej mBanku S.A.
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