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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Bank usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów. 

§2 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia: 

1) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.; 

2) Regulaminu debetowych kart płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:  

1) Bank - mBank S.A.- z siedzibą i głównym adresem wykonywanej działalności w Warszawie przy ul. Senatorskiej 

18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na 

dzień 01.01.2018r. wynosi 169.248.488 złotych, posiadający następujący adres do korespondencji: mBank S.A. 

Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2 oraz adres poczty elektronicznej e-mail: 

kontakt@mbank.pl. Wszystkie miejsca, w których wykonywana jest działalność Banku wskazane zostały 

na stronie internetowej Banku; 

2) karta – debetowa karta płatnicza wydana przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie kart debetowych;  

3) karta główna – debetowa karta płatnicza wydana Posiadaczowi Rachunku; 

4) Pełnomocnik- pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem lub pełnomocnik szczególny w rozumieniu 

Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.; 

5) Posiadacz Rachunku – osoba fizyczna, rezydent, o pełnej zdolności do czynności prawnych, z którą Bank zawarł 

Umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, a w przypadku Rachunku wspólnego - każdy 

ze Współposiadaczy rachunku; 

6) Rachunek – należący do Posiadacza rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy 

prowadzony przez Bank, do którego mogą być wydane karty na podstawie zawartej Umowy; 

7) Regulamin kart debetowych - „Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”; 

8) Regulamin kredytów – „Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”; 

9) Regulamin rachunków – „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”; 

10) Taryfa prowizji i opłat - dokument określający wysokość prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank 

z tytułu prowadzenia i dysponowania produktami oraz usługami Banku oraz wykonywania innych czynności 

bankowych, 

11) Umowa – Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawarta na podstawie Regulaminu 

rachunków ;  

12) usługa – usługa Wypłaty ze wszystkich bankomatów polegająca na zwolnieniu z opłat z tytułu wypłat 

ze wszystkich bankomatów w Polsce, pod warunkiem, że jednorazowa wypłata wyniesie nie mniej niż 100 złotych; 

jeżeli jednorazowa wypłata będzie niższa niż 100 złotych, Bank naliczy prowizję zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 

3. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie mają znaczenie tożsame ze definiowanymi w regulaminach 

wskazanych w ust.1.  

ROZDZIAŁ II DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI  
§3 

1. Usługa dostępna jest dla Posiadacza Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego 

prowadzonego na zasadach określonych w Regulaminie rachunków.  

2. Warunkiem skorzystania z usługi jest: 

1) posiadanie karty głównej wydanej przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie kart debetowych; 

2) posiadanie zarejestrowanego w Banku adresu poczty elektronicznej e-mail – w przypadku aktywowania usługi 

za pośrednictwem BOK lub serwisu transakcyjnego Banku.  

3. Bank udostępnia informację o typach Rachunków i kart wskazanych w ust.1 i 2 dla posiadaczy, których możliwa jest 

aktywacja usługi: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Banku; 

2) za pośrednictwem BOK 

4. Usługą są objęte wyłącznie karty główne wydane do Rachunku a tym samym nie jest ona dostępna dla pełnomocników 

ustanowionych do Rachunku na zasadach określonych w Regulaminie rachunków. 

ROZDZIAŁ III AKTYWACJA USŁUGI WYPŁATY ZE WSZYSTKICH BANKOMATÓW  
§4 

1. Posiadacz Rachunku w celu skorzystania z usługi składa dyspozycję jej nabycia: 

1) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 

2) za pośrednictwem BOK; 

3) w placówce Banku. 

2. Współposiadacz rachunku wspólnego jest uprawniony do nabycia usługi ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. 

§5 

Aktywacja usługi następuje w następnym dniu roboczym po dniu jej nabycia.  
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ROZDZIAŁ IV OPŁATY I PROWIZJE ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI  
§6 

1. Za korzystanie z usługi Bank pobiera miesięczną opłatę wskazaną w Taryfie prowizji i opłat płatną z dołu. 

2. Zmiana wysokości opłat i prowizji za korzystanie z usługi odbywa na zasadach określonych w Regulaminie rachunków.   

§7 

1. Bank pobiera opłatę ostatniego dnia roboczego miesiąca z tytułu korzystania z usługi w danym miesiącu 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku Posiadaczy Rachunków posiadających kredyt odnawialny udzielony na zasadach określonych 

w Regulaminie kredytów opłata pobierana jest w dniu kapitalizacji odsetek z tytułu kredytu odnawialnego. 

3. W przypadku, gdy dzień pobrania opłaty, o której mowa w ust.1. wypada w dniu niebędącym dniem roboczym, 

wówczas Bank pobiera opłatę pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.  

4. W przypadku rezygnacji z usługi lub innego zakończenia jej świadczenia w trakcie danego miesiąca, opłata za ostatni 

miesiąc ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

§8 

1. Zmiany opłat i prowizji dokonane przez Bank w sposób określony w §6 ust.2 nie stanowią zmiany niniejszego 

Regulaminu. 

2. W przypadku zmiany Taryfy prowizji i opłat w części dotyczącej usługi, Posiadacz Rachunku uprawniony jest 

do rezygnacji z usługi w sposób określony w § 9 i nast. 

3. Bank informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat w sposób określony w Regulaminie rachunków.  

ROZDZIAŁ V REZYGNACJA Z USŁUGI  
§9 

1. Posiadacz Rachunku ma prawo do rezygnacji z usługi w dowolnym momencie jej trwania.  

2. Zmiana przez Posiadacza Rachunku: 

1) typu Rachunku na Rachunek, dla którego usługa nie jest dostępna 

2) typu karty lub wszystkich typów kart (w przypadku, gdy do rachunku wydanych jest kilka kart) na kartę/karty, 

dla których usługa nie jest dostępna   

jest jednoznaczna z rezygnacją przez Posiadacza Rachunku z usługi.  

3. Złożenie przez Posiadacza Rachunku rezygnacji z ostatniej karty głównej lub dyspozycji zastrzeżenia ostatniej 

z posiadanych kart głównych do danego Rachunku jest jednoznaczne z rezygnacją przez Posiadacza Rachunku 

z usługi, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W sytuacji, gdy Posiadacz Rachunku dokona zastrzeżenia ostatniej karty głównej, o którym mowa w ust. 3 oraz w tym 

samym czasie złoży wniosek o wydanie nowej karty głównej usługa nie wygasa. 

§10 

1. Bank umożliwia składanie dyspozycji rezygnacji z usługi: 

1) za pośrednictwem BOK; 

2) w placówce Banku; 

2. Rezygnacja z usługi może zostać również dokonana w formie pisemnej w drodze korespondencyjnej. 

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
§11 

Zmiana niniejszego Regulaminu odbywa na zasadach określonych w Regulaminie rachunków. 
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