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Wykaz zmian w regulaminie udzielania 

kredytów maklerskich osobom 
fizycznym przez mBank S.A.  

9 marca 2020 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin udzielania  kredytów maklerskich osobom 

fizycznym przez mBank S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

§ 17 – proporcjonalny zwrot kosztu 

kredytu maklerskiego obrotowego 

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem, to zwrócimy Ci 

część kosztów jakie pobraliśmy. Zrobimy to, gdy: 

 nie przedłużyliśmy umowy na kolejny okres, 

 wziąłeś kredyt na kwotę nie większą niż 255 550,00 

zł, 

 umowę zawarłeś nie wcześniej niż 22 lipca 2017 r., 

 złożysz w oddziale Banku lub  Biurze Maklerskim 

pisemną dyspozycję.  

Pieniądze przelejemy na rachunek, który wskażesz w 

dyspozycji. 

Robimy to, aby dostosować się do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 11 września 2019 roku, sygn. 

akt C-383/18, w sprawie proporcjonalnego obniżenia 

całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego ze względu 

na jego wcześniejszą spłatę.   

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 zmienią się lub 
pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń 
sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i 
organów władzy i administracji publicznej. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

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. 

2b77875258403d3f3e8bbfdd5f707e7d991e638536431
877166f04f72a9c9ec8 
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