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Opłaty i prowizje 
9 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

nazwa towarzystwa 

ubezpieczeniowego – zmiana w 

całym dokumencie  

Wprowadzamy zmiany porządkowe polegające na zmianie nazwy towarzystwa 

ubezpieczeniowego z: 

„AXA Życie TU S.A.” na: „UNIQA TUnŻ S.A.” oraz  

„AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.” na: „UNIQA TU S.A.”.  

Robimy to, ponieważ 9 kwietnia dojdzie do prawnego połączenia spółek AXA i 

UNIQA. Wtedy też AXA zmieni nazwę na UNIQA. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów regulaminów:   
• „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.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę produktu, 

którego zmiana dotyczy. Nie poniesiesz za to opłat. 

  

 

Konto osobiste 
30 marca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 
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Rozdział 4 – otwarcie rachunku 

i zawarcie umowy 

Jeśli jesteś klientem Private Banking to będziesz mógł także wnioskować o rachunek 

elektronicznie. Będziesz też mógł elektronicznie zawrzeć umowę.  

Do tej pory mogłeś to zrobić tylko w oddziale Private Banking.  

Przekażemy Ci informację komunikatem na naszej stronie internetowej, od kiedy 

zmiany będą obowiązywać. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16 ust. 2 lit. g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług.  

stopka – siedziba Aktualizujemy adres naszej siedziby.  
Od 20.11.2020r jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 

stopka- numer wydziału sądu 

rejestrowego 

Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę. Nie 

poniesiesz za to opłat. 

 
 

Karta do konta 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 9 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 
Otrzymasz powiadomienie o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jeżeli 

którykolwiek z użytkowników karty zrobi transakcję kartą w walucie i na terenie 

kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekażemy Ci je tak 

szybko, jak to możliwe w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji mobilnej. 

Powiadomienie dotyczy tylko pierwszej transakcji w danej walucie daną kartą w 

danym miesiącu kalendarzowym. Wprowadzamy takie rozwiązanie, ponieważ wprost 

wynika z przepisów prawa. 

Rozdział 30 - lista czynności, 
które możesz wykonać w 

ramach obsługi karty 

Z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty możesz 

zrezygnować w każdej chwili. Zrobisz to w BOK i placówce banku. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 

obowiązujące przepisy prawa. 

Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do „Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 

r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii 

i opłat za przeliczenie waluty”. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 
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stopka – numer wydziału sądu 

rejestrowego  
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 19 kwietnia 2021r., możesz do 18 kwietnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 19 kwietnia 2021 r.,  
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 
 

 

Karta do podstawowego rachunku płatniczego 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku 

płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 8 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 

Otrzymasz powiadomienie o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jeżeli 

którykolwiek z użytkowników karty zrobi transakcję kartą w walucie i na terenie 

kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekażemy Ci je tak 

szybko, jak to możliwe w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji mobilnej. 

Powiadomienie dotyczy tylko pierwszej transakcji w danej walucie daną kartą w 

danym miesiącu kalendarzowym. Wprowadzamy takie rozwiązanie, ponieważ wprost 

wynika z przepisów prawa. 

Rozdział 22 - lista czynności, 
które możesz wykonać w 

ramach obsługi karty 

Z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty możesz 

zrezygnować w każdej chwili. Zrobisz to w BOK i placówce banku.” 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 

obowiązujące przepisy prawa. 

Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do „Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 
r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i 

opłat za przeliczenie waluty”. 

stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 

stopka – numer wydziału sądu 

rejestrowego  
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. Pozwalają one na wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna:  
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 19 kwietnia 2021r., możesz do 18 kwietnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 19 kwietnia 2021 r.,  
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 

 

Karta kredytowa 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 18 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 
Otrzymasz powiadomienie o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jeżeli 

którykolwiek z użytkowników karty zrobi transakcję kartą w walucie i na terenie kraju 

należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekażemy Ci je tak szybko, 

jak to możliwe w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji mobilnej. Powiadomienie 

dotyczy tylko pierwszej transakcji w danej walucie daną kartą w danym miesiącu 

kalendarzowym. Wprowadzamy takie rozwiązanie, ponieważ wprost wynika z 

przepisów prawa. 

Rozdział 37 - lista czynności, 

które możesz wykonać w 

ramach obsługi karty 

Z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty możesz 

zrezygnować w każdej chwili. Zrobisz to w BOK i placówce banku.” 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 

obowiązujące przepisy prawa. 

Wprowadzamy zapisy aby dostosować się do „Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 
r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii 

i opłat za przeliczenie waluty”. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy musimy sprostować omyłki pisarskie, 

rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić.  

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 19 kwietnia 2021r., możesz do 18 kwietnia 2021 r. zgłosić 

sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli: 

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 19 kwietnia 2021 r.,  
• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 

Kredyt hipoteczny 

30 marca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 21 - Lista czynności, 
które możesz wykonać w 

ramach obsługi kredytu 

Rozwijamy aplikację mobilną. Informacje o tym, które dyspozycje i od kiedy 

będziesz mógł składać w aplikacji mobilnej, przekażemy na stronie internetowej 

banku. 

Podstawa prawna: Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust. 2, lit. b). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy 
możliwości wnioskowania o produkty lub usługi. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają 

Twoich uprawnień. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę. Nie 
poniesiesz za to opłat. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów  

 

Dokument 
Identyfikator dokumentu 

(SHA-256) 

„Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

cb9c1206915ef3a5e84677a7

af1bc6a587abe8fcc1485a76b

6ab088d5e2fcc4b 

„Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

43f6de3ab93fc585237aa148

addd8d1010a4ab2e2919ebd6

67f604945fb59027 

„Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

dcd517848ac82e6e00064b3e

1fa225d52e010c159fdffe084

cd557b15d0051f6 

„Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

3a2c8fcb876cedebce69bfabf7

1465139c6b3301b08f78c645

018e0b2c913003 

„Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

dfb18c66ae430efea9bd75095

24de3f3784ae1bf50384d31d

10a0364cb83d375 

„Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

0c3f269e7d0e7d0e9c46f2445

50d1419829124192fd411680

6421ac652401c82 

 

  
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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