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1. Co znajdziesz w regulaminie?  

1) W regulaminie określamy szczegółowe zasady, na których: 

a) otwieramy i obsługujemy rachunki do których wydajemy karty debetowe dla dzieci w wieku 0-13 lat, 

b) wydajemy karty debetowe dla dzieci w wieku 0-13 lat, 

c) obsługujemy karty debetowe dla dzieci w wieku 0-13 lat, maksymalnie do końca miesiąca kalendarzowego, który nastąpił 

po miesiącu, w którym dziecko skończyło 13 lat.  

Wykaz zagadnień, które w nim opisujemy znajdziesz w spisie treści. 

2) Zapisy, które znajdziesz w tym regulaminie uzupełniają postanowienia zawarte w regulaminie rachunków i regulaminie kart 

debetowych. Jeśli dane zagadnienie opisaliśmy w regulaminie rachunków i regulaminie kart debetowych inaczej niż w tym 

regulaminie to dla: 

a) rachunków, do których wydajemy karty debetowe dla dzieci w wieku 0-13 lat, 

b) kart debetowych dla dzieci w wieku 0-13 lat 

obowiązują zasady opisane w tym regulaminie. 

3) Informacje o zasadach obsługi klientów, czyli m.in.: 

a) sposobach dostępu do produktów i usług, które oferujemy, 

b) zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu bankowego, 

c) obowiązkach klientów dotyczących aktualizacji danych,  

d) jak bezpiecznie korzystać ze sposobów dostępu i jak składać oświadczenia, w tym dyspozycje, 

e) czego potrzebujesz, by otrzymywać od nas informacje, 

- znajdziesz w regulaminie obsługi klientów. 

2. Poznaj definicje zwrotów, których często używamy w regulaminie 

1) Zwróć uwagę na to, że w regulaminie używamy zwrotów typu „Ty” oraz „my”: 

a) jeśli piszemy w formie „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.) – mamy na myśli posiadacza rachunku. Dotyczy to również zdań, gdy 

używamy słów takich jak np. „możesz”, „korzystasz”, „określasz”. 

b) jeśli piszemy w formie „my” – mamy na myśli mBank S.A. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich  
jak np. „prowadzimy”, „wydajemy”, „zmieniamy”.  

2) To jest spis określeń, które mają szczególne znaczenie w regulaminie. Uzupełniają one spis określeń, które znajdziesz  
w regulaminie rachunków, regulaminie kart debetowych i regulaminie obsługi klientów. Zapoznaj się z nimi, ponieważ 

często ich używamy: 

dziecko 

osoba, która: 

 nie ukończyła 13 roku życia, 

 posiada nr PESEL, 

 której przedstawicielem ustawowym jest posiadacz rachunku (a w przypadku rachunku 
wspólnego - co najmniej jeden z posiadaczy rachunku). 

karta debetowa karta płatnicza wydana do rachunku. 

przedstawiciel 

ustawowy rodzic, opiekun prawny lub kurator dziecka.  

PIN czterocyfrowy poufny numer, którym dziecko potwierdza transakcję kartową. 

rachunek  rachunek do którego wydajemy kartę debetową dla dziecka w wieku 0-13 lat. 

regulamin ten regulamin. 

regulamin kart 
debetowych 

regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking. 

regulamin 
rachunków  

regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking. 

regulamin obsługi 
klientów 

regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

wniosek o kartę wniosek o wydanie karty debetowej. 

wniosek o rachunek wniosek o otwarcie rachunku. 

3. Podstawowe informacje o rachunku  

1) Rachunek: 

a) jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

b) może być rachunkiem indywidualnym lub wspólnym,  

c) służy przede wszystkim do: 

 przechowywania oszczędności dla dziecka w wieku 0-13 lat, 

 korzystania z karty przez dziecko w wieku 0-13 lat, maksymalnie do końca miesiąca kalendarzowego, który nastąpił 

po miesiącu, w którym dziecko skończyło 13 lat.  
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2) Posiadaczem rachunku indywidualnego może być wyłącznie przedstawiciel ustawowy dziecka, któremu wydamy kartę.  
W przypadku rachunku wspólnego - co najmniej jeden z posiadaczy rachunku musi być przedstawicielem ustawowym dziecka, 

któremu wydamy kartę na zasadach, jakie opisaliśmy w regulaminie rachunków.  
3) W ramach jednej umowy możesz otworzyć tyle rachunków, ilu dzieci jesteś przedstawicielem ustawowym.  

4) Dla jednego dziecka, którego przedstawicielem ustawowym jesteś, można otworzyć tylko jeden rachunek. 
5) Obaj przedstawiciele ustawowi mogą mieć rachunek z kartą dla tego samego dziecka gdy: 

a) otworzą rachunek wspólny lub 
b) przekształcą rachunek indywidualny w rachunek wspólny. 

4. Podstawowe informacje o kartach 

1) Karty wydajemy tylko dla dziecka, którego przedstawicielem ustawowym jest posiadacz rachunku (a w przypadku rachunku 

wspólnego - co najmniej jeden z posiadaczy rachunku). Do jednego rachunku wydajemy karty dla jednego dziecka. 

2) Z karty może korzystać jedynie dziecko, na którego imię i nazwisko wydaliśmy kartę. 

3) Do rachunku możemy wydać więcej niż jedną kartę dla dziecka. Informację o typach kart, które możemy wydać dla dziecka, 

znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w taryfie. 

5. Jakie warunki musisz spełnić, aby złożyć wniosek o rachunek i kartę?  

1) Wniosek o rachunek:  

a) indywidualny - możesz złożyć, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, dla której prowadzimy już inny rachunek indywidualny, 

b) wspólny - możesz złożyć, jeśli jesteś jedną z osób, dla której prowadzimy już inny rachunek wspólny na podstawie 

umowy, którą zawarliśmy na zasadach opisanych w regulaminie rachunków. 

2) Wniosek o rachunek i kartę możesz złożyć tylko wtedy, gdy dziecko, dla którego będziesz chciał zamówić kartę, nie ukończyło 

13 lat. 

6. Kiedy możesz złożyć wniosek o kartę?  

Wniosek o kartę składasz:  

1) gdy składasz wniosek o rachunek,  

2) w późniejszym czasie - gdy chcesz zamówić kolejną kartę dla dziecka. 

7. Jak otwieramy rachunek i wydajemy kartę?  

Sprawdzamy Twoją 

tożsamość 

 Zanim złożysz wniosek o rachunek z kartą, potwierdzimy tożsamość Twoją i dziecka.  

 Zrobimy to na zasadach określonych w regulaminie obsługi klientów.  

 
 

Składasz wniosek o 

rachunek z kartą 

Wniosek o rachunek z kartą możesz złożyć: 

 przez Internet, np. w serwisie transakcyjnym,  

 w BOK, 

 osobiście - w jednej z placówek, a gdy jesteś klientem Private Banking – w jednym 

z oddziałów.  

O tym, jak to zrobić dowiesz się na naszej stronie internetowej, w BOK, w placówce lub 

oddziale (gdy jesteś klientem Private Banking).  

 
 

Otwieramy rachunek Jeśli zaakceptujemy wniosek, otworzymy dla Ciebie rachunek.  

 
 

Potwierdzamy, że 

otworzyliśmy rachunek 
Potwierdzenie otwarcia rachunku przekażemy Ci w formie elektronicznej.  

 
 

Wysyłamy kartę 

Nieaktywną kartę i potwierdzenie wydania karty na Twój adres, który nam wskazałeś. 

Jeśli zmieniłeś adres, skontaktuj się z BOK, zaktualizuj adres w serwisie transakcyjnym, 

odwiedź placówkę lub oddział (jeśli jesteś klientem Private Banking). 

 
 

Aktywujesz kartę 
Zanim dziecko pierwszy raz użyje karty, aktywuj ją. Możesz to zrobić w serwisie 

transakcyjnym, w tym w aplikacji mobilnej. 

  

Ustalasz PIN 

 Do karty trzeba ustalić numer PIN, aby dziecko mogło wypłacać pieniądze  

z bankomatu lub płacić za zakupy. 
 PIN do karty ustalisz w serwisie transakcyjnym (w tym aplikacji mobilnej). Jeśli  

w przyszłości dziecko zapomni PIN lub będziesz chciał zmienić PIN, zrobisz to w ten 
sam sposób. 

 
 

Dziecko podpisuje kartę 
 Niektóre sklepy i punkty weryfikują podpis na karcie. Aby płacić w takich miejscach, 

dziecko powinno podpisać kartę na odwrocie. 

 
 



5 

 

Uaktywniasz funkcję 

zbliżeniową 

 Kartą można płacić zbliżeniowo. Aby uaktywnić tę funkcję, trzeba zapłacić kartą lub 
wypłać gotówkę z bankomatu (w inny sposób niż zbliżeniowo) i podać PIN. 

Następnie można już płacić zbliżeniowo.  

 
 

i… już dziecko może korzystać z karty 

8. Kto i jak może korzystać z rachunku?  

1) Ty, jako posiadacz rachunku: 

a) możesz składać dyspozycje do rachunku,  

b) będziesz miał dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (w tym aplikacji mobilnej), BOK, placówki 

lub oddziału (jeśli jesteś klientem Private Banking), 

c) aktualizujesz dane osobowe dziecka (zrobisz to w placówce lub oddziale – jeśli jesteś klientem Private Banking).  

2) Dziecko, któremu wydamy kartę:  

a) nie może składać dyspozycji do rachunku, 

b) nie będzie miało dostępu do rachunku i karty za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (w tym aplikacji mobilnej), BOK, 

placówki lub oddziału. 

3) Do rachunku nie możesz ustanowić pełnomocnika. 

9. Kto i jak może korzystać z karty?  

1) Dziecko, któremu wydamy kartę, może korzystać z karty w taki sposób: 

a) płacić za towary i usługi w miejscach, które akceptują karty danej organizacji płatniczej (np. sklepy tradycyjne  
i internetowe, punkty usługowe, bankomaty i inne urządzenia), 

b) wypłacać gotówkę w bankomatach, 
c) wpłacać gotówkę we wpłatomatach, 

d) sprawdzać saldo rachunku (w bankomatach, które mają taką funkcję), 
e) korzystać z funkcji cash-back, czyli wypłacać pieniądze przy okazji płatności kartą za zakupy (w sklepie lub punkcie, 

który ma taką usługę). 
2) Dziecko, któremu wydamy kartę, nie może składać dyspozycji do karty, innych niż te, które wskazaliśmy w punkcie 1. 

3) Ty, jako posiadacz rachunku, możesz: 
a) składać dyspozycje do karty inne niż te, które wskazaliśmy w punkcie 1 (np. aktywować kartę, zdefiniować PIN, zastrzec 

kartę), 
b) ustalić i zmieniać limity autoryzacyjne dla karty, 

c) składać reklamacje, które dotyczą korzystania z karty przez dziecko.  

10. Jakie opłaty i prowizję wiążą się z rachunkiem i kartą? 

1) Opłaty i prowizje za czynności bankowe, w tym te, które wiążą się z rachunkiem i kartami, znajdziesz  

w taryfie. 

2) Możemy zmienić taryfę w trakcie umowy w przypadkach, które określa regulamin rachunków.  

11. Jakie jest oprocentowanie rachunku? 

1) Wysokość aktualnego oprocentowania rachunku znajdziesz w tabeli oprocentowania.  
2) Więcej informacji na temat oprocentowania, tego, jak je pobieramy i kiedy zmieniamy, znajdziesz w regulaminie 

rachunków. 

12. Co się stanie, gdy dziecko skończy 13 lat?  

1) Gdy dziecko, któremu wydaliśmy kartę, skończy 13 lat, będzie mogło korzystać z karty do czasu, gdy ją zastrzeżemy. 
Zrobimy to pod koniec miesiąca kalendarzowego, który nastąpił po miesiącu, w którym dziecko skończyło 13 lat.  

2) Po tym, gdy zastrzeżemy kartę, przekształcimy Twój rachunek w rachunek eKonto osobiste (lub rachunek Private Banking, 
który prowadzimy w złotych polskich – jeśli jesteś klientem Private Banking). Za obsługę tego konta pobieramy opłaty  

i prowizje zgodne z taryfą. Jego oprocentowanie znajdziesz w tabeli oprocentowania. W dalszym ciągu będziesz: 

a) mógł składać dyspozycje do tego rachunku, 

b) miał dostęp do tego rachunku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (w tym aplikacji mobilnej), BOK, placówki lub 

oddziału – gdy jesteś klientem Private Banking. 

13. Kiedy zmienia się regulamin i jak informujemy o jego zmianach? 

1) Gdy trwa umowa, możemy z ważnych przyczyn zmieniać regulamin. Przyczyny te wskazujemy w regulaminie obsługi 

klienta.  
2) Sposoby i terminy, w jakich przekazujemy informację o zmianach regulaminu, określa regulamin rachunków.  

3) Wraz z informacją o zmianie regulaminu przekażemy Ci jego nową wersję na trwałym nośniku. Po poinformowaniu Cię  
o modyfikacji regulaminu zobowiązujemy się jej nie zmieniać ani nie usuwać. 

 

 

 
 
 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych. 
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