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Rozdział XII. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1.  

1. Niniejsze „Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A”, zwane dalej 
„Warunkami”, określają zasady świadczenia przez Bank usługi Pakiet. 

2. Warunki stosuje się w powiązaniu z regulaminami i warunkami właściwymi dla danego produktu lub usługi w ramach 
oferty mBanku, z których korzysta Posiadacz lub Pełnomocnik. 

3. Od dnia 04.06.2013 nie ma możliwości złożenia wniosku o nabycie usługi Pakiet. 
 

§2.  
1. Przez użyte w Warunkach pojęcia należy rozumieć: 

1) Klient Banku – Posiadacz lub Pełnomocnik do rachunku w Banku; 
2) 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 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 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 www.mbank.pl; 

3) pakiet – wariant usługi Pakiet: pakiet Active, pakiet Classic lub pakiet Intensive; 
4) Pełnomocnik –Pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem; 
5) cykl rozliczeniowy – okres 30 dni kalendarzowych liczony od dnia aktywacji usługi Pakiet, ulegający 

automatycznemu odnowieniu na kolejne 30 dni, o ile Właściciel Pakietu nie zrezygnuje z usługi Pakiet; 
6) 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; 

7) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku 
służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń; 

8) Umowa- Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych; 
9) usługa Pakiet– usługa polegająca na korzystaniu przez Właścicieli Pakietów z wybranych produktów oferowanych 

przez Bank na preferencyjnych zasadach; 
10) Warunki- Warunki usługi Pakiet dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., zwane także 

Warunkami usługi Pakiet w mBanku; 
11) Właściciel Pakietu – Posiadacz Rachunku, który nabył usługę Pakiet. 

2. Pozostałe pojęcia użyte w Warunkach zostały zdefiniowane w regulaminach właściwych dla danego produktu lub usługi 
oferowanych przez Bank, w szczególności w „Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
 

Rozdział XIII. ROZDZIAŁ II OPIS USŁUGI PAKIET 

 
§3.  

1. Usługa Pakiet uprawnia Właściciela Pakietu do korzystania na preferencyjnych zasadach z wybranych produktów 
oferowanych przez Bank, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Z usługi Pakiet mogą korzystać wszyscy posiadacze Rachunków, za wyjątkiem Posiadaczy Rachunku mKonto Intensive, 
mKonto Aquarius oraz mKonto Aquarius Classic. 

3. Informacje o usłudze Pakiet oraz informacje dotyczące preferencyjnych zasad korzystania przez Właściciela Pakietu  
z poszczególnych produktów udostępniane są: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Banku; 
2) za pośrednictwem BOK; 
3) w placówkach Banku. 

§4.  
1. Karta World Debit MasterCard jest rodzajem karty debetowej MasterCard Debit i wydawana jest jedynie Właścicielom 

Pakietu, którzy złożyli wniosek o jej wydanie do 04.06.2013r. 
2. Zasady dotyczące wydawania i korzystania z karty debetowej World Debit MasterCard określa Rozdział I „Regulaminu 

debetowych kart płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” dostępny na stronie internetowej Banku 
oraz w placówkach Banku. 

3. Karta World Debit MasterCard pozwala na udział w World MasterCard Rewards, którego zasady dostępne są: 
1) na stronie internetowej Banku; 
2) za pośrednictwem BOK; 
3) w placówkach Banku. 

 
 

§5.  
1. Jeżeli Właściciel Pakietu posiada rachunek lub inny produkt bankowy wspólny wówczas w ramach usługi Pakiet, 

Współposiadacz tego produktu wspólnego ma prawo do korzystania z preferencyjnych zasad dotyczących tego 
produktu wspólnego. Usługa Pakiet nie obejmuje prawa do korzystania z preferencyjnych zasad dotyczących 
indywidualnych rachunków własnych i innych indywidualnych produktów Współposiadacza, o ile nie nabył on usługi 
Pakiet. 

2. Jeżeli do rachunku Właściciela Pakietu został ustanowiony Pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem,  
to w ramach usługi Pakiet może on korzystać z preferencyjnych zasad dotyczących tego rachunku. Pełnomocnik nie ma 
możliwości korzystania z preferencyjnych zasad dotyczących jego rachunków własnych i innych produktów  
w ramach usługi Pakiet, o ile sam nie nabył usługi Pakiet. 
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Rozdział XIV. ROZDZIAŁ III PAKIETY OFEROWANE W RAMACH USŁUGI PAKIET  

 
§6.  

1. W ramach usługi Pakiet Bank oferuje następujące pakiety: 
1) pakiet Active; 
2) pakiet Classic; 
3) pakiet Intensive. 

2. Posiadacz Rachunku ma prawo do wyboru dowolnego pakietu w ramach usługi Pakiet, najbardziej odpowiadającego 
jego potrzebom. 

3. Szczegółowy zakres pakietów dostępny jest: 
1) na stronie internetowej Banku; 
2) za pośrednictwem BOK; 
3) w placówkach Banku. 

§7.  
1. Zakres usług bankowych oferowanych w ramach Pakietu może ulegać zmianie w przypadku zmiany warunków 

świadczenia usług, przepisów prawa stanowiących podstawę ich świadczenia lub zmiany oferty Banku. 
2. Bank informuje o zmianie, o której mowa w ust. 1, w terminie odpowiadającemu terminowi poinformowania o zmianie 

dokumentów stanowiących integralną część Umowy produktu, którego zmiana dotyczy: 
1) za pośrednictwem komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku; 
2) za pośrednictwem strony internetowej Banku; 
3) za pośrednictwem BOK; 
4) w placówkach Banku 
wraz z podaniem daty jej wejścia w życie. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, Właściciel Pakietu uprawniony jest do rezygnacji z usługi Pakiet  
w sposób określony w §11. 
 

Rozdział XV. ROZDZIAŁ IV OPŁATY I PROWIZJE ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI PAKIET  

 
§8.  

1. Za korzystanie z usługi Pakiet w ramach określonego pakietu Bank pobiera miesięczną opłatę wskazaną w Taryfie 
prowizji i opłat, płatną z dołu. 

2. Zmiana wysokości opłat i prowizji za korzystanie z usługi Pakiet odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie 
otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

3. Bank pobiera opłatę 10 dnia kalendarzowego miesiąca z tytułu korzystania z usługi Pakiet w miesiącu poprzednim. 
4. 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. 
5. W przypadku rezygnacji z usługi Pakiet lub innego zakończenia jej świadczenia w trakcie danego miesiąca, opłata  

za ostatni miesiąc ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
§9.  

1. Zmiany opłat i prowizji dokonane przez Bank w sposób określony w §8 ust.2 nie stanowią zmiany niniejszych 

Warunków. 
2. W przypadku zmiany Taryfy prowizji i opłat w części dotyczącej usługi Pakiet, Właściciel Pakietu uprawniony jest  

do rezygnacji z usługi Pakiet w sposób określony w §11 i nast. 
3. Bank informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat w sposób określony w Regulaminie otwierania i prowadzenia 

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

Rozdział XVI. ROZDZIAŁ V ZMIANA PAKIETU, REZYGNACJA Z USŁUGI PAKIET, WYŁĄCZENIE USŁUGI PAKIET PRZEZ BANK 

 
§10.  

1. Właściciel Pakietu ma prawo do zmiany posiadanego pakietu na inny w dowolnym momencie trwania usługi Pakiet: 
1) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 
2) za pośrednictwem BOK; 
3) w placówce Banku. 

2. Jeśli Właściciel Pakietu dokona zmiany pakietu do przedostatniego dnia roboczego bieżącego cyklu rozliczeniowego, 
nowy pakiet jest aktywny od kolejnego cyklu rozliczeniowego. 

3. Jeżeli Właściciel Pakietu nie dochowa terminu wskazanego w ust. 2, pakiet nie ulega zmianie przez kolejny cykl 
rozliczeniowy, a nowy pakiet jest aktywny po zakończeniu tego cyklu. 

4. Opłata za pakiet jest pobierana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat w wysokości właściwej dla pakietu aktywnego  
w danym cyklu rozliczeniowym. 

§11.  
1. Właściciel Pakietu ma prawo do rezygnacji z usługi Pakiet w dowolnym momencie jej trwania: 

1) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 
2) za pośrednictwem BOK; 
3) w placówce Banku 
4) w drodze korespondencyjnej - w formie pisemnej. 

2. Zmiana przez Posiadacza Rachunku typu Rachunku jest jednoznaczna z rezygnacją przez Posiadacza Rachunku  
z usługi Pakiet. 

3. Jeśli Właściciel Pakietu dokona rezygnacji z usługi Pakiet do przedostatniego dnia roboczego bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, usługa jest aktywna do końca tego cyklu rozliczeniowego. 

4. Jeżeli Właściciel Pakietu dokona rezygnacji z usługi Pakiet w ostatnim dniu roboczym bieżącego cyklu rozliczeniowego 
lub później, usługa Pakiet aktywna jest przez kolejny cykl rozliczeniowy. 

5. Rezygnacja z usługi Pakiet jest równoznaczna z rezygnacją z karty debetowej World Debit MasterCard. 
6. W momencie składania dyspozycji rezygnacji z usługi Pakiet, Bank zastrzega karty debetowe World Debit MasterCard 

wydane do Rachunku Właściciela Pakietu. 
7. Bank ma prawo do wyłączenia usługi Pakiet, jeśli korzysta z niego Posiadacz Rachunku mKonto Intensive, mKonto 

Aquarius lub mKonto Aquarius Classic. 



Strona 5 z 5 

 

Rozdział XVII. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§12.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie postanowienia regulaminów i warunków 
właściwych dla danego produktu lub usługi oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. W odniesieniu do Klientów, którzy złożyli dyspozycję uruchomienia usługi DWUPAK na podstawie „Warunków programu 
pilotażowego dotyczącego udostępnienia usługi DWUPAK w mBanku” stosuje się postanowienia tych Warunków. 

3. Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego niniejsze Warunki mają charakter wiążący. 
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