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Tabela funkcjonalności  

Z dniem 24.09.2018 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych. 

Najważniejsze zmiany 

 Wkrótce klientom, którzy zainstalują aplikację mobilną będziemy proponować zatwierdzanie 

wykonywanych operacji w formie mobilnej autoryzacji, czyli bezpośrednio w aplikacji mobilnej. 

 Jeśli zrezygnujesz z aplikacji mobilnej a korzystałeś z mobilnej autoryzacji, będziemy mogli włączyć Ci 

hasła sms do potwierdzania operacji.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Część I - Hasła Od daty, którą wskażemy na naszej stronie internetowej, jeśli: 

 zdecydujesz się zainstalować aplikację mobilną i połączyć z systemem 
Banku, to automatycznie włączymy Ci mobilną autoryzację. Dzięki niej 
będziesz potwierdzać operacje bezpośrednio przez aplikację i nie 
będziesz musiał korzystać z  haseł sms,  

 korzystasz z mobilnej autoryzacji, ale odłączysz aplikację mobilną od 
systemu Banku, włączymy Ci hasła sms, jako metodę potwierdzania 
operacji. 

Informacje o trybie autoryzacji przekazujemy także podczas wykonywania 
operacji oraz w procesie dezaktywacji urządzenia. 

Dodatkowo w placówce Banku aktywujesz i odwołasz hasła SMS a także 
usuniesz lub zablokujesz swoją listę haseł jednorazowych. 

Część II – Rachunki i usługi 
dodatkowe W aplikacji mobilnej: 

 złożysz wniosek o rachunek, 

 będziesz mógł włączyć lub wyłączyć dodatkowe informacje, które 
przekazujemy podczas realizacji Twoich celów w ramach regularnego 
oszczędzania. 

Dodatkowo od 21.06. 2018 r. nie oferujemy usługi mBilans. Informowaliśmy 
o tym w czerwcu.  

Część VI - Inwestycje Usuwamy sekcję dotyczącą Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. 
Wszystkie informacje o dostępnych przy tej usłudze czynnościach 
przenosimy do jej Regulaminu. 

Część VII – Dokumenty do 
których stosujemy Tabelę 

Zmieniamy nazwę rozdziału ,,Regulaminy i warunki” na ,,Dokumenty, do 
których stosujemy Tabelę”.  

Dodajemy w nim: 

 Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., 

 Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A., 

 Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private 
Banking w mBanku S.A., 

 Słowniczek pojęć dla rachunków płatniczych dla osób fizycznych i 
klientów Private Banking w mBanku S.A. 

Usuwamy z niego: 



 Regulamin kredytów konsumpcyjnych oraz Warunki udzielania kredytu 
gotówkowego oraz warunki udzielania kredytu odnawialnego. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 21.09.2018 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych ze 

skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz Umowy, wygaśnie ona w dniu 24.09.2018 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

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

(część VIII pkt 2 ppkt 1, 4, 6 i 7). Pozwalają one na modyfikację jej treści, gdy: 

 wprowadzane są nowe lub następuje zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 wprowadzamy lub wycofujemy z oferty Banku usługi i produkty, 

 następuje rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu 

informatycznego, 

 prostujemy omyłki pisarskie lub rachunkowe, a także zapewniamy jednoznaczność postanowień Tabeli, 

które nie zwiększają zakresu Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Informacje wskazane w tabeli w części „Opis zmiany” opisują faktyczne powody zmian. 

Rachunek IKE 

Z dniem 01.10.2018 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego 

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

Wykaz zmian 

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

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

internetowej Banku, u pracownika placówki Banku i BOK. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie kodeksu cywilnego (art. 384 i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację 

treści, gdy zmieniamy wzorzec umowy.  

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 

Z dniem 29.08.2018 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 

Nazwa regulaminu - § 1 Zmieniamy nazwę regulaminu na „Regulamin Supermarketu Funduszy 
Inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.”. 

Warunki i tryb zawierania 
Umowy - § 3 

Wprowadzamy nowy sposób zawarcia Umowy. Od teraz będzie to możliwe 
również w aplikacji mobilnej. 

Informacje o zleceniach - § 
4 

Przenosimy informacje o zleceniach z Tabeli funkcjonalności kanałów 
dostępu dla klientów indywidualnych do Regulaminu. Dzięki temu 
informacje na temat kanałów dostępu, za pośrednictwem których możesz 
realizować zlecenia, znajdziesz w Regulaminie. 

Zlecenia z datą przyszłą - § 4 Wycofujemy możliwość składania zleceń odkupienia jednostek funduszy 
inwestycyjnych z datą przyszłą.  

Redukcja zlecenia nabycia - 
§ 6 

Wprowadzamy możliwość redukcji zlecenia nabycia jednostek funduszy 
inwestycyjnych. Dzięki temu, gdy na Twoim rachunku brak będzie środków 
do realizacji całości zlecenia, będziemy mogli zrealizować je na kwotę, jaką 
masz na rachunku. 

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 dodatkowych 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). Pozwalają one na modyfikację treści,  

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

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

Słowniczek 

Z dniem 08.08.2018 r. wprowadzamy Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów 

Private Banking w mBanku S.A. 

W Słowniczku znajdziesz pojęcia wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Dotyczą one 

najczęściej występujących usług oferowanych do rachunków i kart. Obok nazw stosowanych przez 

ustawodawcę, prezentujemy nazwy jakich my używamy. Posługujemy się nimi w dokumentach, na stronie 

internetowej, w serwisie transakcyjnym oraz reklamach i ulotkach. 

Nowy dokument jest uzupełnieniem regulaminów rachunków, usług płatniczych, kart debetowych oraz kart 

kredytowych.  
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