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Informacje o wykazie zmian
W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do „Taryfy prowizji i opłat dla osób
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (dalej Cennik) dla kont i kart do kont.
Wskazujemy w nim m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

o ile wzrosną obecne opłaty i prowizje,
jaka jest wysokość nowych opłat i prowizji,
od kiedy będą obowiązywać zmiany,
gdy to możliwe - warunki, na jakich zapłacisz mniej lub nie zapłacisz wcale,
podstawy wprowadzenia zmian,
co możesz zrobić, jeśli nie akceptujesz zmian,
jakie zmiany porządkowe wprowadzamy w całym Cenniku.

Zmiany dla kont osobistych
Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kont osobistych:
•
•

eKonta osobistego, które w cenniku znajdują się rozdziale I punkcie 1 – Rachunki oszczędnościowo –
rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich
eKonta izzy, eKonta mobilnego, eKonta dla młodych, eKonta z darmowymi bankomatami, eKonta
standard, eKonta plus, eKonta m dla klientów powyżej 25 roku życia, eKonta z usługą Pakiet
Active lub Classic, mKonta Multi, które w Cenniku znajdują się w części Produkty wycofane ze sprzedaży
w rozdziale 1 – Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich.

eKonto osobiste
Podnosimy opłatę za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS
i US) w BOK i w placówce mBanku.

Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

2 zł

6 zł

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Zleć przelew w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

Podnosimy opłatę za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce
mBanku.

Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy opłatę?

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

9 zł

10 zł

Opłatę pobierzemy od razu.
•

Jak możesz jej uniknąć?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

•
•

Wpłać gotówkę jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet
Cash lub Cashline w Polsce,
Wypłać co najmniej 100 zł w jednym z ponad 13000 bankomatów
mBanku, sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.
Wypłać gotówkę:
−
w dowolnym bankomacie w Polsce, gdy wybierzesz opcję „wypłata
BLIK”,
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−

w kasie jednego z 50.000 punktów (takich jak Żabka, Dino) w
ramach usługi cash back.

Podnosimy prowizję za wpłatę gotówkową we wpłatomatach
Euronetu.

Na czym polega zmiana?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

0,2% min. 2 zł

0,5 % min. 5 zł

Kiedy pobierzemy prowizję?

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować wpłatę na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Wpłać gotówkę w jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet Cash
lub Cashline w Polsce.

eKonto izzy
Podnosimy opłatę za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i
US) w BOK i w placówce mBanku.

Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

2 zł

6 zł

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Zleć przelew w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

Podnosimy opłatę za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce
mBanku.

Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy opłatę?

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

9 zł

10 zł

Opłatę pobierzemy od razu.
•
•

Jak możesz jej uniknąć?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

Wpłać gotówkę jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet
Cash lub Cashline w Polsce,
Wypłać gotówkę:
−
w jednym z ponad 13000 bankomatów mBanku, sieci Euronet,
Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. w Polsce,
−
w dowolnym bankomacie w Polsce, gdy wybierzesz opcję „wypłata
BLIK”,
−
w kasie jednego z 50.000 punktów (takich jak Żabka, Dino) w
ramach usługi cash back.
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eKonto mobilne, eKonto dla młodych, eKonto z darmowymi
bankomatami oraz eKonto standard
Podnosimy opłatę za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i
US) w BOK i w placówce mBanku.

Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

2 zł

6 zł

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Zleć przelew w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

Podnosimy opłatę miesięczną za usługę „Wypłaty ze wszystkich
bankomatów”.

Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

7 zł

9 zł

Opłatę za tę usługę pobieramy z Twojego konta:
Kiedy pobierzemy opłatę?

•
•

w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca – jeśli nie masz kredytu
odnawialnego, które jest powiązane z tym kontem,
w dniu, w którym kapitalizujemy odsetki od kredytu odnawialnego jeśli masz kredyt odnawialny powiązany z tym kontem.

Podnosimy opłatę za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce
mBanku.

Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy opłatę?

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

9 zł

10 zł

Opłatę pobierzemy od razu.
•
•

Jak możesz jej uniknąć?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

Wpłać gotówkę w jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet
Cash lub Cashline w Polsce,
Wypłać gotówkę:
−
w jednym z ponad 13000 bankomatów mBanku, sieci Euronet,
Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. w Polsce,
−
w dowolnym bankomacie w Polsce, gdy wybierzesz opcję „wypłata
BLIK”,
−
w kasie jednego z 50.000 punktów (takich jak Żabka, Dino) w
ramach usługi cash back.

Podnosimy prowizję za wpłatę gotówkową we wpłatomatach
Euronetu.

Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

0,2% min. 2 zł

0,5 % min. 5 zł

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować wpłatę na Twoim koncie.
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Jak możesz jej uniknąć?

Wpłać gotówkę w jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet
Cash lub Cashline w Polsce.

eKonto plus, eKonto m dla klientów powyżej 25 roku życia, eKonto
z usługą Pakiet Active lub Classic oraz mKonto Multi
Podnosimy prowizję za wpłatę gotówkową we wpłatomatach
Euronetu.

Na czym polega zmiana?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

0,2% min. 2 zł

0,5 % min. 5 zł

Kiedy pobierzemy prowizję?

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować wpłatę na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Wpłać gotówkę w jednym z ponad 1000 wpłatomatów mBanku, Planet
Cash lub Cashline w Polsce.

Zmiany dla kart do konta
Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla kart do kont osobistych:
•
•

eKonta możliwości, eKonta osobistego, podstawowego rachunku płatniczego oraz mKonta
Intensive, które w Cenniku znajdują się w rozdziale I punkcie 2 – Debetowe karty płatnicze do rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich,
mKonta Multi Comfort i Active, mKonta Aquarius Classic, mKonta Aquarius, eKonta standard,
eKonta plus, eKonta m, eKonta, eKonta z darmowymi bankomatami, eKonta mobilnego, eKonta
dla młodych, eKonta izzy, eKonta z Pakietem Intensive, Classic lub Active, które w Cenniku
znajdują się w części Produkty wycofane ze sprzedaży w rozdziale 4 – Debetowe karty płatnicze do
rachunków wycofanych ze sprzedaży.

Karty do eKonta osobistego
Zmiany dla kart:
Visa PayWave, Mastercard PayPass, Visa Tymczasowa, Visa Pionowa, Mastercard Pionowa, Visa Me, Visa Foto,
Mastercard mobilna.
Zmieniamy warunek zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę
(główną lub dodatkową).

Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

0 zł
jeśli w miesiącu kalendarzowym
zostanie wykonana co najmniej 1
transakcja bezgotówkowa
dowolną kartą debetową lub
kredytową z oferty dla klientów
indywidualnych

0 zł
jeśli w miesiącu
kalendarzowym wartość
transakcji bezgotówkowych,
wykonanych dowolną kartą
debetową lub kredytową z oferty
dla klientów indywidualnych,
wyniesie minimum 350 zł

7 zł
w pozostałych przypadkach

Kiedy pobierzemy opłatę?

Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej opłacie?

Opłatę pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego miesiąca.
Przykład: opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca.
•
•

Transakcje bezgotówkowe, które bierzemy pod uwagę przy ustalaniu
wysokości tej opłaty to transakcje nieanulowane.
Dla rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna
karta, warunkiem niepobrania opłaty jest dokonanie przez każdego z
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•
•
•

Użytkowników
karty
(tzn.
posiadacza
rachunku,
każdego
współposiadacza rachunku lub pełnomocnika do rachunku) – odrębnie
transakcji bezgotówkowych.
Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za
granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne),
płatność internetowa, transfer z karty kredytowej.
Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy
realizowana w ramach usługi cash back.
Opłata pobieramy jest od kart, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik
karty ich nie aktywował.

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.

Zmieniamy opis czynności za opłaty, które dotyczą wizerunku na
karcie Visa Foto

Na czym polega zmiana?

opis czynności
do 28-02-2021 r.

opis czynności
od 01-03-2021 r.

miesięczna opłata za wizerunek
karty Visa Foto

miesięczna opłata za wizerunek na
karcie Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku karty
Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku na
karcie Visa Foto

Zmiany dla kart:
Mastercard Gold PayPass, eKarta, eKarta wirtualna, Mastercard Debit Naklejka, Mastercard Opaska.
Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.
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Karty do eKonta standard, eKonta, eKonta plus, eKonta m dla
posiadaczy powyżej 25 roku życia i eKonta z darmowymi
bankomatami
Zmieniamy wysokość miesięcznej opłaty za kartę (główną lub
dodatkową)
wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

0 zł
jeśli w miesiącu
kalendarzowym wartość
transakcji bezgotówkowych,
wykonanych dowolną kartą
debetową lub kredytową z oferty
dla klientów indywidualnych,
wyniesie minimum 350 zł

Na czym polega zmiana?

7 zł
w pozostałych przypadkach

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.
0 zł
jeśli w miesiącu
kalendarzowym Posiadacz karty
co najmniej 1 raz zaloguje się
do aplikacji mobilnej oraz
wartość transakcji
bezgotówkowych wykonanych
dowolną kartą debetową lub
kredytową z oferty dla klientów
indywidualnych wyniesie
minimum 350 zł
3 zł
jeśli w miesiącu
kalendarzowym wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych dowolną kartą
debetową lub kredytową z oferty
dla klientów indywidualnych
wyniesie minimum 350 zł
10 zł
w pozostałych przypadkach

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobieramy między 23 a 27 dniem kolejnego miesiąca.
Przykład: opłatę za luty pobierzemy między 23 a 27 marca.
•
•

Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej opłacie?

•
•
•

Transakcje bezgotówkowe, które bierzemy pod uwagę przy ustalaniu
wysokości tej opłaty to transakcje nieanulowane.
Dla rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna
karta, warunkiem niepobrania opłaty jest dokonanie przez każdego z
Użytkowników
karty
(tzn.
posiadacza
rachunku,
każdego
współposiadacza rachunku lub pełnomocnika do rachunku) – odrębnie
transakcji bezgotówkowych.
Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za
granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne),
płatność internetowa, transfer z karty kredytowej.
Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy
realizowana w ramach usługi cash back.
Opłata pobieramy jest od, które wydaliśmy nawet jeśli Użytkownik karty
ich nie aktywował.

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.
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Zmieniamy opis czynności za opłaty, które dotyczą wizerunku na
karcie Visa Foto
opis czynności
do 28-02-2021 r.

opis czynności
od 01-03-2021 r.

miesięczna opłata za wizerunek
karty Visa Foto

miesięczna opłata za wizerunek na
karcie Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku karty
Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku na
karcie Visa Foto

Na czym polega zmiana?

Karty do pozostałych kont
Zmiana dla kart do kont:
eKonto możliwości, podstawowy rachunek płatniczy, mKonto Intensive, mKonto Multi Comfort i Active, mKonto
Aquarius Classic, mKonto Aquarius, eKonto m dla posiadaczy w wieku 13-20 lat i 21-24 lat, eKonto mobilne,
eKonto dla młodych oraz eKonto z Pakietem Intensive, Classic lub Active, eKonto izzy
Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.

Zmieniamy opis czynności za opłaty, które dotyczą wizerunku na
karcie Visa Foto
opis czynności
do 28-02-2021 r.

opis czynności
od 01-03-2021 r.

miesięczna opłata za wizerunek
karty Visa Foto

miesięczna opłata za wizerunek na
karcie Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku karty
Visa Foto

opłata za zmianę wizerunku na
karcie Visa Foto

Na czym polega zmiana?

Dla kart do eKonta Junior nie wprowadzamy żadnych zmian.
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Zmiany dla karty do konta w walucie
obcej
Zmieniamy tabelę z opłatami i prowizjami dla karty Visa Classic do rachunku eKonto prowadzonego w
GBP, EUR i USD, która w Cenniku znajduje się w rozdziale I punkcie 3- Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony w walucie obcej – eKonto walutowe.

Zmieniamy przypis, który dotyczy prowizji od transakcji
bezgotówkowych i od wypłat gotówki

Na czym polega zmiana?

Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej zmianie?

przypis
do 28-02-2021 r.

przypis
od 01-03-2021 r.

Przy transakcjach
bezgotówkowych i wypłatach
gotówki w walucie innej niż
waluta rozliczeniowa, mBank
pobiera dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji.
Prowizja (łącznie z marżą) to 3%
od wartości transakcji.

Przy transakcjach
bezgotówkowych i wypłatach
gotówki w walucie innej niż
waluta rachunku, mBank pobiera
dodatkowo prowizję za
przewalutowanie transakcji.
Prowizja (łącznie z marżą) to 3%
od wartości transakcji.

Zasady, które dotyczą pobierania tej prowizji, a także jej wysokość
– nie zmieniają się. W dalszym ciągu będzie to (łącznie z marżą) 3% od
wartości transakcji.

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.

Zmiany dla kont oszczędnościowych
Zmieniamy tabele z opłatami i prowizjami dla:
•
•
•

eKonta oszczędnościowego, które w Cenniku znajdują się w rozdziale II punkcie 1 – Rachunek
oszczędnościowy bez karty debetowej – eKonto oszczędnościowe,
rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie, które w Cenniku znajdują się w rozdziale II
punkcie 2 – Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie,
rachunku eMax, które w Cenniku znajdują się w części Produkty wycofane ze sprzedaży, w rozdziale 2 –
Rachunki oszczędnościowe.
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eKonto oszczędnościowe, eMax
Podnosimy opłatę za dokonanie w BOK lub w placówce mBanku
pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego
niż przelew ekspresowy.
Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

2 zł

6 zł

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na Twoim koncie.

Jak możesz jej uniknąć?

Zleć ten przelew w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

Podnosimy opłatę za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce
mBanku.

Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy opłatę?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

9 zł

10 zł

Opłatę pobierzemy od razu.

Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie dla klientów
powyżej 25 roku życia
Podnosimy opłatę za dokonanie w BOK lub w placówce mBanku
pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym.
Na czym polega zmiana?

wysokość opłaty
do 28-02-2021 r.

wysokość opłaty
od 01-03-2021 r.

2 zł

6 zł

Kiedy pobierzemy opłatę?

Opłatę pobierzemy, gdy będziemy księgować przelew na Twoim koncie.

Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej opłacie?

Ta opłata nie dotyczy celu „Wspieraj cały rok”.
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Zmiany dla kart do kont
oszczędnościowych
Zmieniamy tabelę z opłatami i prowizjami dla karty Visa eMax do rachunku oszczędnościowego eMax,
która w Cenniku znajduje się w części Produkty wycofane ze sprzedaży, w rozdziale I. punkcie 4 – Debetowe
karty płatnicze do rachunków wycofanych ze sprzedaży.

Wprowadzamy prowizję od transakcji w punktach oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory.
Na czym polega zmiana?

Kiedy pobierzemy prowizję?
Co jeszcze powinieneś
wiedzieć o tej prowizji?

wysokość prowizji
do 28-02-2021 r.

wysokość prowizji
od 01-03-2021 r.

brak prowizji

4%

Prowizję pobierzemy, gdy będziemy księgować transakcję na Twoim koncie.
To jest prowizja za każdą transakcję, którą wykonasz w tym punkcie.
Transakcje w tych punktach mogą wykonywać tylko pełnoletni Użytkownicy
karty.

Podstawy wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy dlatego, że:
•
•

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 17 marca 2020 r., 08 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o
obniżeniu wysokości stopy referencyjnej i stopy lombardowej,
rezygnujemy z posługiwania się pojęciem „waluta rozliczeniowa” dla kart do konta w walucie obcej.

Zmiany wprowadzamy na podstawie postanowień:
•

•

„Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. a) i k). Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy:
−
zmieni się co najmniej jedna ze stóp procentowych, które ustala i ogłasza Narodowy Bank Polski, w
tym Rada Polityki Pieniężnej,
−
zmieniamy funkcje produktów i usług.
„Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.” (Rozdział 40 ust 2. lit. a). Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy zmieni się co najmniej
jedna ze stóp procentowych, które ustala i ogłasza Narodowy Bank Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej.

Jeśli akceptujesz zmiany:
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.
Jeśli nie akceptujesz zmian:
Jeśli nie akceptujesz zmian możesz do 28 lutego 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie
poniesiesz za to opłat. Jeżeli:
• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28 lutego 2021 r.,
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu,
w którym zmiany zostałyby zastosowane.
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Zmiany porządkowe w całym Cenniku
8 grudnia 2020 r. w całym Cenniku wprowadzamy zmiany porządkowe. Nie wpływają one na wysokość
opłat, prowizji i zasad, według których je pobieramy. Zmiany te ograniczają się do:
•
•
•
•

zastosowania nowej szaty graficznej,
uproszczenia treści przypisów i innego rodzaju zmian redakcyjnych, które:
− nie zmieniają znaczenia zapisów w Cenniku,
− nie zwiększają Twoich obowiązków i nie zmieniają Twoich uprawnień,
usunięcia z Cennika zapisów, które nie są już aktualne,
wskazania w stopce zmienionego adresu siedziby banku.

Podstawą wprowadzenia zmian porządkowych dla tych części Cennika, które dotyczą kont i kart do kont są
postanowienia:
•

regulaminów:
−
„Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. l),
−
„Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego rachunku płatniczego w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 40 ust 2.lit. k)
Pozwalają one na zmianę Cennika, gdy musimy wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na
wysokość opłat i prowizji.

•

Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one
na wprowadzenie zmian porządkowych w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.

Identyfikator zmienionego Cennika (SHA 256)
dad1e421a29203f0910f893980152a93e0f9d6c825f876ec1904925774426c12



Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój
jedyny, unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji
autentyczności. Więcej informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na
stronie internetowej mBanku.
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