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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 produktów i usług innych niż 

konta, karty do kont, karty kredytowe i kredyt odnawialny, czyli dla: 

• kredytu gotówkowego, 

• mPożyczki, 
• kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online, 

• kredytu maklerskiego: obrotowego, odnawialnego, BRE Emisji, 
• kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej, 

• ubezpieczeń dla: 
− kredytu gotówkowego, 

− mPożyczki, 
− kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online, 

− kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej, 
− kredytu ratalnego plus, 

− WWJ, 
− kredytu samochodowego, kredytu na zakup środków transportu i kredytu samochodowego online 

waloryzowanego kursem walut, 
• kredytu ratalnego plus, 

• kredytu mEmisja plus, 
• kredytów samochodowych, kredytów na zakup środków transportu i kredytów, 

samochodowych online waloryzowanych kursem walut, 
• MultiKredytu oszczędnościowego, 

• WWJ. 

Wskazujemy w nim: 

• jakie zmiany porządkowe wprowadzamy w całym Cenniku,  

• od kiedy będą obowiązywać zmiany,  

• podstawy wprowadzenia zmian. 
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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 produktów i usług, które 

wymieniamy w pierwszej części tego wykazu zmian są postanowienia:  

• regulaminów:  

− „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust.2 lit. i),  

− „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta 
Emerytalnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

(Rozdział 16, ust. 2 lit. k),  

− „Regulaminu mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

(Rozdział 16, ust.2 lit. i)”,  

− „Regulaminu kredytu samochodowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  
(Rozdział 17, ust. 2 lit. i),  

− „Regulamin kredytu samochodowego online w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  
(Rozdział 17, ust. 2 lit. i),  

− „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBank” (Rozdział 9 ust. 2 lit. i),  

− „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. l). 

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 o charakterze porządkowym 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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