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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejsze „Zasady Usługi Pakiet Rodzinny”, zwane dalej „Zasadami”, określają warunki świadczenia przez Bank usługi 

Pakiet Rodzinny. 

2. Zasady stosuje się w powiązaniu z regulaminami i warunkami właściwymi dla danego produktu lub usługi w ramach oferty 

mBanku S.A., z których korzysta Posiadacz Rachunku. 

§ 2 

1.  Przez użyte w Zasadach 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 

1.01.2018 r. 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 www.mbank.pl; 

2) Klient Banku – Posiadacz Rachunku w Banku;  

3) Posiadacz Rachunku – osoba fizyczna, rezydent, o pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku 

Rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego prowadzonego na rzecz Posiadacza Rachunku, który ukończył 13 rok 

życia - rezydent- osoba, która ukończyła 13 rok życia, z którą Bank zawarł Umowę o prowadzenie bankowych 

rachunków dla osób fizycznych; w przypadku Rachunku wspólnego -  każdy ze Współposiadaczy Rachunku; 

4) Rachunek – Rachunek prowadzony przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia 

bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank); 

5) Rachunek wiodący – typ Rachunku - mKonto Aquarius albo mKonto Aquarius Intensive prowadzony przez Bank na 

zasadach określonych w Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) dla którego możliwe jest aktywowanie Pakietu Rodzinnego;  

6) Regulamin – Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.(mBank);  

7) Taryfa – Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

8) Nabywca– pełnoletni Posiadacz Rachunku wiodącego, uprawniony do aktywowania Pakietu Rodzinnego, w tym 

Posiadacz Rachunku wiodącego będącego Rachunkiem wspólnym; 

9) Posiadacz Zależny –pełnoletni Posiadacz Rachunku wiodącego, posiadający co najmniej jeden wspólny adres 

zamieszkania lub adres korespondencyjny wraz z Nabywcą oraz Posiadacz Rachunku będący osobą do 18 roku życia, 

korzystający na preferencyjnych zasadach z produktów i usług Banku w ramach Pakietu Rodzinnego; 

10) Użytkownik Pakietu – Nabywca i Posiadacz Zależny będący pełnoletnim Posiadaczem Rachunku wiodącego oraz 

Posiadacz Zależny będący osobą, która nie ukończyła 18 roku życia, korzystający z Pakietu Rodzinnego;  

11) Pakiet Rodzinny- Usługa Pakiet Rodzinny polegająca na korzystaniu przez Nabywcę oraz Posiadaczy Zależnych 

z wybranych produktów i usług, oferowanych przez Bank na preferencyjnych zasadach. 

12) wariant – określona opcja Pakietu Rodzinnego – Pakiet Rodzinny Aquarius, Pakiet Rodzinny Intensive; 

2. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Zasadach mają znaczenie tożsame z pojęciami zdefiniowanymi 

w regulaminach wskazanych w ust.3.  

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się odpowiednio regulaminy i warunki właściwe dla danego 

produktu, w szczególności: 

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

mBanku S.A.(mBank); 

2) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; 

3) Regulamin debetowych kart płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

 

ROZDZIAŁ II OPIS USŁUGI PAKIET RODZINNY 

§ 3 

1.  Bank oferuje Pakiet Rodzinny Posiadaczowi Rachunku wiodącego. 
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2. Bank udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Banku  informację o Rachunku wiodącym, dla którego możliwa 

jest aktywacja Pakietu Rodzinnego oraz warunkach, jakie musi spełniać Posiadacz Rachunku wiodącego, aby aktywować 

Pakiet Rodzinny.  

3.  Bank zastrzega sobie prawo do zmiany typu Rachunku wiodącego. Zmiana typu Rachunku wiodącego nie stanowi zmiany 

niniejszych Zasad. 

§ 4 

Skorzystanie z Pakietu Rodzinnego jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1/ posiadanie Rachunku wiodącego przez Nabywcę; 

2/  posiadanie Rachunku w Banku przez wszystkich Posiadaczy Zależnych; 

3/  posiadanie przez pełnoletniego Posiadacza Zależnego co najmniej jednego wspólnego adresu zamieszkania lub 

adresu korespondencyjnego zbieżnego z adresem Nabywcy. 

4/  posiadanie statusu przedstawiciela ustawowego przez Nabywcę w stosunku do Posiadacza Zależnego oraz  udzielenie 

Nabywcy pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem, w przypadku gdy Posiadacz Zależny jest osobą, która nie 

ukończyła 18 roku życia. 

§ 5 

Pakietem Rodzinnym można objąć: 

1/  nie więcej niż pięciu Posiadaczy Zależnych będących osobami do 18 roku życia. 

2/ nie więcej niż jednego pełnoletniego Posiadacza Zależnego będącego Posiadaczem Rachunku wiodącego tego 

samego typu. 

§ 6 

1. Pakiet Rodzinny uprawnia Użytkowników Pakietu do korzystania na preferencyjnych zasadach z wybranych produktów 

i usług oferowanych przez Bank. 

2. Informacje o produktach objętych Pakietem Rodzinnym oraz informacje dotyczące preferencyjnych zasad korzystania 

przez Użytkownika Pakietu z poszczególnych produktów udostępniane są: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Banku; 

2) za pośrednictwem BOK;  

3) w placówkach Banku. 

§ 7 

Pakietem Rodzinnym objęci są wyłącznie Nabywca oraz Posiadacze Zależni uprawnieni na zasadach określonych w niniejszych 

Zasadach do korzystania z Pakietu Rodzinnego, a tym samym nie są nim automatycznie objęci pełnomocnicy ustanowieni do 

Rachunku, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6. 

 

ROZDZIAŁ III AKTYWOWANIE USŁUGI PAKIET RODZINNY 

§ 8 

1. W celu aktywowania Pakietu Rodzinnego Posiadacz Rachunku wiodącego, składa dyspozycję jego aktywacji: 

1) w placówce Banku 

2) za pośrednictwem BOK; 

Bank informuje o możliwości skorzystania z  kanałów, w których można aktywować Pakiet Rodzinny za pośrednictwem 

strony internetowej Banku. 

2.  Nabywca może aktywować wyłącznie jeden Pakiet Rodzinny. 

3.  W przypadku Rachunku wiodącego, będącego Rachunkiem wspólnym, każdy ze Współposiadaczy Rachunku może 

samodzielnie aktywować Pakiet Rodzinny, ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy Rachunku. 

4.  Posiadacz Rachunku wiodącego składając dyspozycję aktywacji Pakietu Rodzinnego i objęcia Pakietem Rodzinnym 

pełnoletniego Posiadacza Zależnego będącego Posiadaczem Rachunku wiodącego tego samego typu, powinien 

poinformować pełnoletniego Posiadacza Zależnego o złożeniu dyspozycji objęcia go Pakietem Rodzinnym.  

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 aktywacja Pakietu Rodzinnego i objęcie Pakietem Rodzinnym pełnoletniego 

Posiadacza Zależnego uzależniona jest od zgody pełnoletniego Posiadacza Zależnego do objęcia go Pakietem Rodzinnym. 

6. Objęcie Pakietem Rodzinnym Posiadacza Rachunku będącego osobą, która nie ukończyła 18 roku życia, uzależnione jest 

od posiadania statusu przedstawiciela ustawowego Nabywcy względem Posiadacza Rachunku oraz udzielenia Nabywcy 

pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem.  

§ 9 

Do aktywacji Pakietu Rodzinnego dochodzi w ciągu 4 dni roboczych po dniu, w którym osoba uprawniona złożyła dyspozycję 

aktywacji Pakietu Rodzinnego.  
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ROZDZIAŁ IV KORZYSTANIE Z USŁUGI PAKIET RODZINNY 

§ 10 

1. W ramach Pakietu Rodzinnego Bank oferuje następujące warianty Pakietu Rodzinnego:  

1) Pakiet Rodzinny Aquarius;  

2) Pakiet Rodzinny Aquarius Intensive. 

2. Warianty oferowane w ramach Pakietu Rodzinnego uzależnione są od typu Rachunku wiodącego posiadanego przez 

Nabywcę - mKonto Aquarius albo mKonto Aquarius Intensive. 

§ 11 

1. Zakres usług bankowych oferowanych w ramach Pakietu Rodzinnego a także preferencyjne zasady mogą ulegać zmianie 

w przypadku zmiany warunków świadczenia usług, przepisów prawa stanowiących podstawę ich świadczenia lub zmiany 

oferty Banku. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, pełnoletni Użytkownik Pakietu uprawniony jest do rezygnacji z Pakietu 

Rodzinnego w sposób określony w § 15. 

 

ROZDZIAŁ V OPŁATY I PROWIZJE ZA KORZYSTANIE Z PAKIETU RODZINNEGO 

§ 12 

1.  Za korzystanie z Rachunku wiodącego w ramach Pakietu Rodzinnego w zakresie danego wariantu Bank pobiera 

miesięczną opłatę wskazaną w Taryfie, płatną z dołu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłata miesięczna nie jest pobierana w przypadku gdy pełnoletni Użytkownik Pakietu w danym miesiącu spełnił kryteria 

wskazane w Taryfie, uprawniające go do zwolnienia z opłaty.  

3. Opłata miesięczna za korzystanie z Rachunku wiodącego naliczana jest zgodnie z Taryfą od dnia rezygnacji z Pakietu 

Rodzinnego przez pełnoletniego Użytkownika Pakietu. 

4. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci pełnoletniego Użytkownika Pakietu, opłata miesięczna za 

korzystanie z Rachunku wiodącego nie zostanie pobrana. 

§ 13 

1. Zmiany opłat i prowizji za korzystanie z rachunków i usług w ramach Pakietu Rodzinnego odbywa na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

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

2. Bank informuje o zmianie Taryfy w sposób określony w Regulaminie. 

3.  W przypadku zmiany Taryfy w części dotyczącej Pakietu Rodzinnego, pełnoletni Użytkownik Pakietu uprawniony jest do 

rezygnacji z Pakietu Rodzinnego w sposób określony w § 15. 

 

ROZDZIAŁ VI ZMIANA UŻYTKOWNIKÓW PAKIETU RODZINNEGO 

§ 14 

1. Nabywca ma prawo objęcia Pakietem Rodzinnym Posiadacza Zależnego: 

1) za pośrednictwem BOK; 

2) w placówce Banku. 

2. W przypadku gdy dyspozycję objęcia Pakietem Rodzinnym Posiadacza Zależnego, który nie ukończył 18 roku życia, składa 

pełnoletni Posiadacz Zależny, stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 6. 

3. Pełnoletni Posiadacz Zależny ma prawo objęcia Pakietem Rodzinnym Posiadacza Zależnego, który nie ukończył 18 roku 

życia w sposób określony w ust. 1. 

4.  Przekształcenie Rachunku indywidualnego objętego Pakietem Rodzinnym w Rachunek wspólny powoduje objęcie Pakietem 

Rodzinnym współposiadacza Rachunku wspólnego.  Rezygnacja z Pakietu Rodzinnego  przez współposiadacza Rachunku 

wspólnego następuje w sposób określony w § 15.  

5.  W przypadku gdy Nabywcą Pakietu Rodzinnego jest jeden ze współposiadaczy Rachunku wspólnego, zgodę na objęcie 

Pakietem Rodzinnym Posiadacza Zależnego, który nie ukończył 18 roku życia może wyrazić każdy ze współposiadaczy 

samodzielnie. 

 

ROZDZIAŁ VII REZYGNACJA Z PAKIETU RODZINNEGO 

§ 15 

1. W przypadku gdy Pakietem Rodzinnym objęty jest pełnoletni Posiadacz Zależny, zmiana przez pełnoletniego Użytkownika 

Pakietu typu Rachunku wiodącego, jest jednoznaczna z rezygnacją z Pakietu Rodzinnego.  

2. Zmiana przez pełnoletniego Użytkownika Pakietu Rachunku wiodącego na Rachunek niebędący Rachunkiem wiodącym 

powoduje dezaktywacje Pakietu Rodzinnego. 

3. Posiadacz Zależny który w chwili objęcia Pakietem Rodzinnym nie ukończył 18 roku życia, traci przywileje wynikające 

z Pakietu Rodzinnego z chwilą ukończenia 18 roku życia.  

4. Pełnoletni Użytkownik Pakietu ma prawo do rezygnacji z Pakietu Rodzinnego w dowolnym momencie jej trwania:  

1) za pośrednictwem BOK; 

2) w placówce Banku 
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5. Rezygnacja z Pakietu Rodzinnego przez Nabywcę jest równoznaczna z rezygnacją z Pakietu Rodzinnego współposiadacza 

Rachunku wiodącego .  

6. Pełnoletni Użytkownik Pakietu powinien poinformować pozostałych Użytkowników Pakietu o rezygnacji z Pakietu 

Rodzinnego.  

7. Jeżeli pełnoletni Użytkownik Pakietu dokona rezygnacji z Pakietu Rodzinnego, Użytkownicy Pakietu tracą przywileje 

wynikające z Pakietu Rodzinnego 

§ 16 

1. W przypadku śmierci pełnoletniego Użytkownika Pakietu, Pakiet Rodzinny ulega dezaktywacji od dnia powzięcia 

wiarygodnej informacji o śmierci pełnoletniego Użytkownika Pakietu, a opłata za korzystanie z Pakietu Rodzinnego nie 

zostanie pobrana zgodnie z §12 ust. 4. 

2.  Pełnoletni Użytkownik Pakietu, będący Posiadaczem Rachunku wiodącego może w przypadku śmierci pełnoletniego 

Użytkownika Pakietu aktywować Pakiet Rodzinny po spełnieniu warunków przewidzianych dla Nabywcy. 

3. W przypadku śmierci Nabywcy, współposiadacz Rachunku wiodącego do którego aktywowano Pakiet Rodzinny, może 

przekształcić Rachunek wspólny w Rachunek indywidualny i aktywować Pakiet Rodzinny po spełnieniu warunków 

przewidzianych dla Nabywcy. 

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

Zmiana niniejszych Zasadach odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych 

rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(mBank). 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie postanowienia regulaminów i warunków 

właściwych dla danego produktu lub usługi oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

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