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Wykaz zmian w regulaminie udzielania 
kredytów maklerskich osobom fizycznym 
przez mBank S.A.  
30 października 2019 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin udzielania  kredytów maklerskich osobom 
fizycznym przez mBank S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

§ 27 – jak zmiana Twojego adresu wpływa 
na nasze relacje 

Możemy odmówić zrealizowania Twojej dyspozycji, która 
wymaga zawarcia aneksu do umowy, jeśli, w trakcie kiedy 
obowiązuje, dowiemy się, że: 

 zmieniłeś adres na zagraniczny  

 i podlegasz przepisom państwa obcego. 

Robimy to, aby dostosować się do: 

 decyzji Rady UE 2019/274 z 11.01.2019 r. w sprawie 
podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej, umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej, 

 decyzji Rady Europejskiej 2019/584 przyjętej w 
porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z  11 kwietnia 
2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 ustawy z  15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych 
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez 
mBank S.A. kredytów maklerskich” . Pozwala on  modyfikować treść, gdy pojawiają się nowe lub zmienią się 
istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 29 – kiedy i jak przekażemy Ci 
informacje o zmianie tabeli, regulaminu i 
taryfy? 

Gdy zmienia się taryfa opłat i prowizji, tabela oprocentowania 
lub regulamin, ich nową wersję przekazujemy Ci na trwałym 
nośniku informacji. Oznacza to, że tej wersji nie możemy 
zmienić ani usunąć. Zawsze będziesz mógł ją odczytać, gdy 
użyjesz linka, który od nas otrzymałeś. 

Robimy to, abyś miał jeszcze większą pewność, że nic nie 
zmienimy, w dokumentach, które Ci zakomunikowaliśmy. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie § 29 ust. 1, pkt 2 „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez 
mBank S.A. kredytów maklerskich”. Pozwala on modyfikować treść, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe 
interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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Cały regulamin Zwrot Dom Maklerski mBanku zamieniliśmy na Biuro 
Maklerskie mBanku. Skrót mDM na BM.  

Robimy to, aby podkreślić, że nie jest to osobny podmiot, a 
część banku.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie § 29 ust. 1 pkt 7 „Regulaminu udzielania osobom fizycznym przez 
mBank S.A. kredytów maklerskich”. Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy zapewnić, aby 
postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie 
zmniejszają Twoich uprawnień.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery § w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery § w wierszu „podstawa prawna” 

odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie zgadzasz się na nie, możesz wypowiedzieć umowę i 
nie poniesiesz za to opłat. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów  

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

Co i gdzie się zmienia? Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin udzielania osobom fizycznym 
kredytów maklerskich przez mBank S.A. 
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