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Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna 

14 września 2019 r. wchodzi w życie nowy dokument: „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek 
hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

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

§ 39 – 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 dnia 11 stycznia 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 dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca 
okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 Ustawy z dnia 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 zapisów „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych 
dla Klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§41 ust. 1 pkt 1). Pozwalają 

one na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmienią się istniejące powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

Paragraf 42 – 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. 

Zasady takiego przekazywania informacji wynikają z ustawy z dnia 23 

marca 2017 r. o kredycie hipotecznym  oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych 
dla Klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§41 ust. 1, pkt 2). Pozwalają 

one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Cały regulamin Od teraz część postanowień, które są wspólne dla naszych produktów i usług, 
czyli: 

 wyjaśnienie poszczególnych zwrotów, gdy są one wspólne dla wielu 

produktów i usług, 

 jak bezpiecznie korzystać z naszych usług i produktów oraz składać 

oświadczenia (w tym dyspozycje), 

 czego potrzebujesz, aby otrzymywać od nas komunikację, 
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 o sposobach dostępu do produktów i usług oraz jak je aktywować, 

 o przyczynach zmiany tego regulaminu (kredytów i pożyczek 
hipotecznych), 

 o zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu 
bankowego, 

znajdziesz w nowym „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”. Dzięki temu, nie musisz się z tymi wspólnymi 

postanowieniami zapoznawać w wielu dokumentach. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych 
dla Klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§41 ust. 1 pkt 7). 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 wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Kredyt gotówkowy zabezpieczony 

14 września 2019 r. wchodzi w życie nowy dokument: „Regulamin udzielania kredytów gotówkowych 
zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

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

§ 33 – 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 dnia 11 stycznia 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 dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca 
okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 Ustawy z dnia 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 zapisów „Regulaminu udzielania kredytów gotówkowych 
zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§35 ust. 1 
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pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub zmienią się istniejące powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

§ 36 – 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, bo chcemy, abyś miał jeszcze większą pewność, że nic nie 

zmienimy, w dokumentach które Ci zakomunikowaliśmy. 

Cały regulamin Od teraz część postanowień, które są wspólne dla naszych produktów i usług, 
czyli: 

 wyjaśnienie poszczególnych zwrotów, gdy są one wspólne dla wielu 

produktów i usług, 

 jak bezpiecznie korzystać z naszych usług i produktów oraz składać 

oświadczenia (w tym dyspozycje), 

 czego potrzebujesz, aby otrzymywać od nas komunikację, 

 o sposobach dostępu do produktów i usług oraz jak je aktywować, 

 o przyczynach zmiany tego regulaminu (kredytów i pożyczek 
hipotecznych), 

 o zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu 
bankowego, 

znajdziesz w nowym „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”. Dzięki temu, nie musisz się z tymi wspólnymi 

postanowieniami zapoznawać w wielu dokumentach. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów gotówkowych 
zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§35 ust. 1 

pkt 7). 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 wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Kredyt gotówkowy  

14 września 2019 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i 
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 
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Cały regulamin Zmieniamy nazwę regulaminu. Jego nowa nazwa to:  

 Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i Klientów Private 
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Dlatego znajdziesz w nim również nowe zapisy oraz pojęcia w słowniczku, 

które dotyczą klientów Private Banking.  

Rozdział 8 – jak przebiega 
proces udzielenia kredytu i 
zawarcia umowy 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu usunęliśmy część postanowień, ponieważ 

występują w innych miejscach: 

- o kolejnych krokach do zawarcia umowy dowiesz się z komunikacji, którą 
przesyłamy, jak złożysz wniosek o kredyt 

- o sposobach identyfikacji Twojej tożsamości przeczytasz na naszej stronie 
internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust.1 pkt 7 ). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy zapewnić, aby 

postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie 

zmniejszają Twoich uprawnień. 

Rozdział 19 – w jaki sposób 
i w jakich terminach 
informujemy o zmianie 
regulaminu, taryfy i tabeli? 

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. 

Zasady takiego przekazywania informacji wynikają z ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust.1 pkt 2). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub 

pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 23 – 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 dnia 11 stycznia 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 dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca 
okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 Ustawy z dnia 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 zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking detalicznej mBanku S.A.” (§ 18 ust. 1 pkt 2). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają 

się nowe lub zmienią się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 



6 
 

Cały regulamin Od teraz część postanowień, które są wspólne dla naszych produktów i usług, 
czyli: 

 wyjaśnienie poszczególnych zwrotów, gdy są one wspólne dla wielu 

produktów i usług, 

 jak bezpiecznie korzystać z naszych usług i produktów oraz składać 

oświadczenia (w tym dyspozycje), 

 czego potrzebujesz, aby otrzymywać od nas komunikację, 

 o sposobach dostępu do produktów i usług oraz jak je aktywować, 

 o przyczynach zmiany tego regulaminu (kredytu samochodowego), 

 o zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu 
bankowego, 

znajdziesz w nowym „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”. Dzięki temu, nie musisz się z tymi wspólnymi 

postanowieniami zapoznawać w wielu dokumentach. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 7). 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 rozdziałów 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 wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Kredyt odnawialny 

14 września 2019 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i 
klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

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

Cały regulamin Zmieniamy nazwę regulaminu. Jego nowa nazwa to:  

 Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i Klientów Private 
Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Dlatego znajdziesz w nim również nowe zapisy oraz pojęcia w słowniczku, 

które dotyczą klientów Private Banking.  

Rozdział 7 – jak przebiega 
proces udzielenia kredytu i 
zawarcia umowy 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu, usunęliśmy część postanowień, ponieważ 

występują w innych miejscach. O kolejnych krokach do zawarcia umowy 

dowiesz się z komunikacji, którą przesyłamy, jak złożysz wniosek o kredyt. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy zapewnić, aby 

postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie 

zmniejszają Twoich uprawnień. 
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Rozdział 8 – zasilenie konta Zwiększamy wysokość zasileń rachunku osobistego. Jeśli nie wskażemy jej 

w umowie lub wniosku, to od teraz wynosi ona 1/6 wysokości kredytu.   

Rozdział 10 – dzień 
pobierania odsetek 

Od daty, którą wskażemy na naszej stronie internetowej, zmienimy dzień, od 
którego naliczamy odsetki. Zmiana dotyczy tylko nowych kredytów. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się 
funkcjonalności istniejących produktów.  

Rozdział 15 – w jaki sposób 
i w jakich terminach 
informujemy o zmianie 
regulaminu, taryfy i tabeli? 

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. 

Zasady takiego przekazywania informacji wynikają z ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim.. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 2). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniają się lub 

pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 17 – jak zmiana 

Twojego adresu wpływa na 
nasze relacje 

Możemy nie odnowić umowy oraz 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 dnia 11 stycznia 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 dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca 
okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 Ustawy z dnia 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 zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla w klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 1). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy pojawiają się nowe lub 

zmienią się istniejące powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Cały regulamin Od teraz część postanowień, które są wspólne dla naszych produktów i usług, 
czyli: 

 wyjaśnienie poszczególnych zwrotów, gdy są one wspólne dla wielu 

produktów i usług, 

 jak bezpiecznie korzystać z naszych usług i produktów oraz składać 

oświadczenia (w tym dyspozycje), 

 czego potrzebujesz, aby otrzymywać od nas komunikację, 
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 o sposobach dostępu do produktów i usług oraz jak je aktywować, 

 o przyczynach zmiany tego regulaminu (kredytu samochodowego), 

 o zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu 
bankowego, 

znajdziesz w nowym „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”. Dzięki temu, nie musisz się z tymi wspólnymi 

postanowieniami zapoznawać w wielu dokumentach. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu udzielania kredytów dla klientów Private 
Banking mBanku S.A.” (§18 ust. 1 pkt 7). 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 rozdziałów 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 wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Karta kredytowa 

14 września 2019 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów 
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Rozdział 16 – 
oprocentowanie usługi 
spłaty na raty  

Poprawiliśmy oczywistą omyłkę pisarską, która nie wpływa na nasze relacje 

z klientami. Znajdowała się ona w wersji regulaminu, którą 

komunikowaliśmy w lipcu. Dotyczyła dat, od których oprocentowanie usługi 

spłaty na raty opieramy o: 

 kredyt lombardowy. Napisaliśmy „do 04.02.2013 r.” a powinniśmy „od 
04.02.2013 r.” 

 odsetki maksymalne. Napisaliśmy „od 04.02.2013 r.”, a powinniśmy 
„od 04.03.2016 r.” 

poprawa dat nie ma wpływu na datę, od kiedy zacznie obowiązywać 
zmieniony regulamin. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów 
Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§86 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści, gdy poprawiamy oczywistą omyłkę pisarską. Zmiany te nie zwiększają Twoich 

obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

Lokaty  

14 września 2019 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 
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Rozdział 13 – 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, bo chcemy, abyś miał jeszcze większą pewność, że nic nie 

zmienimy, w dokumentach które Ci zakomunikowaliśmy. 

Cały regulamin Od teraz część postanowień, które są wspólne dla naszych produktów i usług, 
czyli: 

 wyjaśnienie poszczególnych zwrotów, gdy są one wspólne dla wielu 

produktów i usług, 

 jak bezpiecznie korzystać z naszych usług i produktów oraz składać 

oświadczenia (w tym dyspozycje), 

 czego potrzebujesz, aby otrzymywać od nas komunikację, 

 o sposobach dostępu do produktów i usług oraz jak je aktywować, 

 o przyczynach zmiany tego regulaminu (lokat), 

 o zasadach modernizacji, konserwacji i aktualizacji naszego systemu 
bankowego, 

znajdziesz w nowym „Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”. Dzięki temu, nie musisz się z tymi wspólnymi 

postanowieniami zapoznawać w wielu dokumentach. 

Rozdział 6 – Zmiana 

ustawień lokaty  
Dodaliśmy informację, że ustawienia lokaty możesz zmienić również w 
oddziale. 

Rozdział 7–Zerwanie lokaty   Dodaliśmy informację, że lokatę możesz zerwać również w oddziale. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (rozdział 12 pkt 2 litera i). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zapewniamy jednoznaczność zapisów 
regulaminu, które nie zwiększają Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

bez ponoszenia opłat. 

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu  

14 września 2019 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking. 

Wykaz zmian 

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

Cały dokument Likwidujemy tabelę funkcjonalności kanałów dostępu, a informacje, które 

dotąd się znajdowały: 

 w postanowieniach ogólnych tabeli, znajdziesz w nowym „Regulaminie 
obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

 w postanowieniach, które dotyczą: 

 kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej, 

 kredytu gotówkowego zabezpieczonego, 
 kredytu gotówkowego, 

 kredytu odnawialnego,  

znajdziesz odpowiednio w regulaminach danego produktu. 
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Robimy to, abyś łatwiej znalazł ważne informacje, które dotyczą ogólnie 

zasad naszej współpracy lub konkretnego produktu.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private 
Banking (rozdział VIII. pkt 2 ppkt 7). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy musimy 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 

produktu, którego zmiana dotyczy, na zasadach, jakie dla niego określiliśmy w regulaminie tego produktu. 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

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. 

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

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek 
hipotecznych dla Klientów Private Banking w 
mBanku S.A. 

d912cbea2867908f4789512041dba51ba055bb79
538f0022dafde5834a525c8b 

Regulamin udzielania kredytów gotówkowych 
zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

b485814cbb65fff509513fd2332d3ed5382a7feb4
b21316ef81d7a93cc9497e4 

Regulamin lokat w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

16c9a566fecd2cb986e455e82fbcb419a6a50648c
1e527ffbf0a6f318b336694 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

0a9a72aad7c608213fec2a95c959b686333215c0
fb969d086f20a39424ae3357 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób 
fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A. 

076f504646a6112086cccb53badc8399ee85cf73
71a41de16397e49d634e178c 

Regulamin kredytu odnawialnego dla osób 
fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A. 

d9395cbbe0cf1eefd77e485883e44e0557e9fac1b
bec28bc357532fd35d49bc4 
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