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Obsługa klienta 
15 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Informacje o spotkaniach video 
i co jest potrzebne, aby je 
odbyć – zmiany w całym 
regulaminie 

Chcemy, abyś coraz więcej spraw mógł załatwić z domu. Dlatego wkrótce ze swoim 
doradcą zobaczysz się i porozmawiasz na spotkaniu video. Zasady na jakich będzie 
to możliwe oraz wymogi sprzętowe opisujemy w regulaminie.   

Od kiedy udostępnimy spotkania video powiemy Ci w osobnym komunikacie na www 

i w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub w wiadomości e-mail.  

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.   

Składanie oświadczeń – 

rozdział 7 
Abyś mógł złożyć oświadczenie, najpierw identyfikujemy Twoją tożsamość. Możemy 

Cię wtedy prosić o:  

• dodatkowe dane, które zbieramy, bo wymagają od nas tego przepisy prawa 

(np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) 

• potwierdzenie tożsamości przy użyciu indywidualnych cech biometrycznych, 

czyli np. skanem palca (tzw. Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Z tego 

rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na swoim urządzeniu 

mobilnym logowanie z użyciem cech biometrycznych. Dodajemy informacje o 

tym w regulaminie. 
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Potwierdzenie oświadczenia – 

rozdział 8 
Od sierpnia możesz potwierdzać oświadczenia przy użyciu indywidualnych cech 

biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. Touch ID) czy twarzy 

(tzw. Face ID). Z tego rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na 

swoim urządzeniu mobilnym autoryzację operacji przy użyciu cech biometrycznych. 

Na naszej stronie www znajdziesz listę operacji, które możesz autoryzować w ten 

sposób. Dodajemy informację o tym w regulaminie. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f oraz i). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy: 

• rozszerzamy lub zmieniamy funkcje istniejących produktów i usług,  
• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby postanowienia regulaminu były 

jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.  

Bezpieczeństwo naszych usług 

– rozdział 12 
Chcemy abyś wiedział:  

• że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  
• co robimy, a także kiedy i w jaki sposób powiemy Ci, gdy dojdzie do 

naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych. 

Dlatego w całym rozdziale dodajemy informacje na ten temat. 

Lista czynności – rozdział 18 Wkrótce więcej czynności wykonasz w aplikacji mobilnej:  

• Sprawdzisz i zmienisz hasło do szyfrowania załączników, 
• Zrezygnujesz z szyfrowania załączników, gdy, aby je otworzyć, potrzebne jest 

hasło do dokumentów szyfrowanych.   

Aktualizujemy o te informacje tabelę z listą czynności.  

Od kiedy udostępnimy te czynności w aplikacji,  powiemy Ci w osobnym 

komunikacie na www. 

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.   

Zasady ustalania hasła i jego 
zmiany dla zaszyfrowanych 
załączników – rozdział 15 

Wprowadzamy zasadę, że numer PESEL oraz inne dane osobowe nie mogą być 

hasłem, które otwiera zaszyfrowane załączniki. Przykładami szyfrowanych 

załączników, które możemy Ci wysłać w są wyciągi, harmonogramy spłaty kredytów, 

potwierdzenia zawarcia z nami umów.  

Lista czynności – rozdział 18  Od 15 grudnia 2021 roku wprowadzamy zasadę, że: 

• numer PESEL, 
• inne dane osobowe  
• dane poufne (np. hasła, których używasz w innych miejscach) 

nie mogą być hasłem, które otwiera zaszyfrowane załączniki z wiadomości e-mail. 

Przykładami szyfrowanych załączników, które możemy Ci wysłać są wyciągi, 

harmonogramy spłaty kredytów, potwierdzenia zawarcia z nami umów. 

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.  

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 15 grudnia 

2021 r., możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,   
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• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w 

którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 

Opłaty i prowizje 
15 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. 

dla klientów Private Banking” (dalej cennik). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 
Zmieniamy przypis przy 

czynności: 

• Prowizja od transakcji 

bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w oddziałach banków 

krajowych i za granicą 

 

W części:  
VII. Opłaty i prowizje 

dotyczące karty płatniczej Visa 

Junior i karty płatniczej 

Mastercard Junior Opaska 
  

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do 

tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 

przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same 

zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

Dodatkowo prostujemy omyłkę pisarską, która dotyczy informacji o usłudze 

wielowalutowej. Usuwamy zapis o tej usłudze, bo nie oferujemy jej dla kart Visa 

Junior i Mastercard Junior Opaska. 
 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

dla kart Visa: przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach gotówki 

kartą, mBank pobiera dodatkowo 

prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) 

to 5,9% od wartości transakcji lub 

3,5% dla transakcji kartą z włączoną 

usługą wielowalutową. 

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 3% od wartości 

transakcji lub 0,5% dla transakcji 

kartą z włączoną usługą 

wielowalutową. Prowizja nie obejmuje 

kosztu, który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej tabeli 

kursowej. 

  

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji. 

 

Zmieniamy przypis przy 

czynności: 

• Prowizja od transakcji 

bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w oddziałach banków 

krajowych i za granicą 

 

W części:  
VIII. Opłaty i prowizje 

dotyczące karty płatniczej 

Mastercard Gold Paypass, 

Mastercard Mobilna, 

Mastercard Debit Naklejka oraz 

Mastercard Opaska  

  

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do 

tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 

przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same 

zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

  
obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą Mastercard, 

mBank pobiera dodatkowo prowizję 

za przewalutowanie transakcji. 

Prowizja (łącznie z marżą) to 3% od 

wartości transakcji lub 0,5% dla 

transakcji kartą z włączoną usługą 

wielowalutową. Prowizja nie obejmuje 

kosztu, który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej tabeli 

kursowej. 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji lub 3,5% dla 

transakcji kartą z włączoną usługą 

wielowalutową. 
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Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 5, ust. 2), 
• „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (rozdział 27, ust. 2, lit. k i l) 
Pozwalają one na zmianę cennika, gdy: 

• wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy gdy rozszerzamy lub 

zmieniamy funkcje produktów i usług, 

• musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, wprowadzić zmiany porządkowe, które nie wpływają na 

wysokość opłat i prowizji. 

Zmieniamy przypis przy 

czynności: 

• Prowizja od transakcji 

bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w oddziałach banków 

krajowych i za granicą 

 

W części  
XII. Karty kredytowe w ramach 

usług Private Banking 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do 

tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 

przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same 

zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartami 

kredytowymi Mastercard, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 3% od wartości 

transakcji. Wyjątkiem jest karta 

World Elite Mastercard PB - przy 

transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki tą kartą, mBank 

nie pobiera prowizji za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

nie obejmuje kosztu, który wynika z 

zastosowania kursów walutowych z 

naszej tabeli kursowej. 

Przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartami 

kredytowymi Visa, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji. 

  

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji. Wyjątkiem 

jest karta World Elite Mastercard PB - 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki tą kartą, mBank nie 

pobiera prowizji za przewalutowanie 

transakcji. 

 

Zmieniamy przypis przy 

czynności: 

• Prowizja od transakcji 

bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w bankomatach za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki 

w oddziałach banków 

krajowych i za granicą 

 

W części  
XVI. Produkty wycofane ze 

sprzedaży - Karty kredytowe w 

ramach usług private banking  

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do 

tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 

przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same 

zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 14.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartami 

kredytowymi Mastercard, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 3% od wartości 

transakcji. Prowizja nie obejmuje 

kosztu, który wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej tabeli 

kursowej.  

Przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartami 

przy transakcjach bezgotówkowych i 

wypłatach gotówki kartą, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie z marżą) to 

5,9% od wartości transakcji. 
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kredytowymi Visa, mBank pobiera 

dodatkowo prowizję za 

przewalutowanie transakcji. Prowizja 

(łącznie z marżą) to 5,9% od wartości 

transakcji. 

  
 

Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 32, ust. 2, lit. h).  
Pozwalają one na zmianę cennika, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofamy z niej usługi i produkty, a także wtedy 

gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcje produktów i usług. 
Zmieniamy nazwy niektórych 

kart kredytowych. 
 

W części  
XVI. Produkty wycofane ze 

sprzedaży - Karty kredytowe w 

ramach usług private banking 

  

Od 26 października 2021 r. zmieniamy nazwy niektórych kart kredytowych. 

Robimy to, ponieważ zakończyliśmy współpracę w ramach programu Miles & More. 
obowiązuje do 25.10.2021 r. obowiązuje od 26.10.2021 r. 

Visa Miles & More Visa Klasyczna 

Mastercard Miles & More Mastercard Klasyczna 

Visa Miles & More Premium Visa Prestiżowa 

Mastercard Miles & More Premium Mastercard Prestiżowa 

 

Podstawa prawna: 
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 32, ust. 2, lit. j) 
Pozwalają one na zmianę cennika, gdy zmieniamy nazwę produktu lub usługi, w tym nazwę marketingową, która nie 

wpływa na wysokość opłat i prowizji ani oprocentowanie. 
 

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, które wchodzą w życie 15 grudnia 2021 r., możesz do 14 grudnia 2021 r. 

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

•      zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,  

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, 

w którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 

Konto osobiste 
15 grudnia 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 

Definicje - rozdział 2  Modyfikujemy definicję wskaźników referencyjnych EURIBOR i WIBOR.  

Dodajemy informację o podmiocie, który teraz nimi administruje oraz, że w 
przyszłości może się on zmienić. 

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r., ponieważ od 
01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

Oprocentowanie rachunku - 

rozdział 24  

Dodajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r., ponieważ od 

01.01.2022 r. nie będzie publikowany. 

LIBOR nie będzie już wskaźnikiem, który wpływa na zmianę oprocentowania 
rachunku. 

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. a). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 
obowiązujące przepisy prawa.  

Wprowadzamy zapisy, aby dostosować się do „Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1122 z dnia 8 lipca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 poprzez dodanie norweskiej 
międzybankowej stopy procentowej (NIBOR) oraz usunięcie londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR) z 
wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011”.  

Rozwiązanie umowy - rozdział 
30  

Doprecyzowaliśmy zapisy, że: 

• musisz podpisać się na wypowiedzeniu jeśli składasz je pisemnie, 

• karty zastrzeżemy na koniec okresu wypowiedzenia, 

• jeśli nie podasz nam numeru rachunku do zwrotu środków, to po rozwiązaniu 

umowy pieniądze staną się nieoprocentowanym depozytem. 

Dodajemy postanowienie, że jeśli zamknięcie przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy to rachunek zamykamy w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. 

Robimy to abyś nie miał wątpliwości jak działamy. 

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 zapewniamy, żeby postanowienia regulaminu 

były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień. 

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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,  

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

 

Usługi płatnicze 
15 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych 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 

Wstrzymanie i odmowa 
realizacji zleceń płatniczych -
rozdział 10, 14 

Rozszerzamy listę w jakiej sytuacji możemy odmówić lub wstrzymać realizację 

zlecenia płatniczego. 

Jeżeli otrzymasz lub zlecisz przelew związany z krajem trzecim wysokiego ryzyka 

możemy go odrzucić lub wstrzymać do 5 dni roboczych. W takich sytuacjach 

będziemy kontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub 

dokumenty dotyczące źródła pochodzenia środków. Gdy je dostarczysz przekażemy 

Ci informacje najszybciej jak to możliwe czy zrealizujemy Twoje zlecenie płatnicze.   

Robimy to ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawa. 
 

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 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.  
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Wstrzymanie i odmowa 

realizacji zleceń płatniczych -
rozdział 14 

Zmieniamy postanowienia dotyczące wstrzymania realizacji zleceń płatniczych. 

Zlecenie płatnicze możemy wstrzymać m.in. wtedy gdy podejrzewamy, że: 

• zainstalowałeś na swoim urządzeniu złośliwą aplikację, 
• ktoś nieuprawniony korzysta z Twojego urządzenia lub domyślnie 

doprowadziłeś do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 
• ktoś nieuprawniony składa w Twoim imieniu zlecenie. 

Robimy to z uwagi na bezpieczeństwo Twoich środków. 

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. 

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, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r., 

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

 

 

Limity dla płatności z rachunków 
29 października 2021r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla osób 

fizycznych i klientów Private Banking.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Przelewy w serwisie 
transakcyjnym, w BOK, na 
urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej), mBank API 

Rozszerzamy stosowanie tymczasowych limitów o otwarcie konta osobistego w 

aplikacji mobilnej z wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia twarzy klienta. Jeżeli 

otworzysz rachunek w ten sposób będziesz miał na swoim ID ustanowione 

tymczasowe limity. Limity zniesiemy gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce. 

 
Informację o tym kiedy będziesz mógł otworzyć konto w ten sposób podamy na 

naszej stronie internetowej. Jeżeli otworzysz konto w ten sposób od tego dnia 

będziesz mógł również potwierdzić swoją tożsamość w placówce. 

Transakcje BLIK Zmieniamy domyślny dzienny limit ilościowy na transakcje BLIK z 5 na 10. Robimy 

to abyś mógł dziennie wykonać więcej płatności BLIK bez konieczności ich zmiany. 

 

Informację od kiedy udostępnimy wyższy limit podamy na naszej stronie 

internetowej. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. f). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcję 
istniejących produktów i usług.  

Przelewy ekspresowe Usuwamy powielony zapis dotyczący limitu kwotowego oraz ilościowego. Robimy to 

abyś nie miał wątpliwości, który limit Cię obowiązuje. 
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Przelewy zlecane na 
urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej) 

W sierpniu wprowadziliśmy możliwość potwierdzania przelewów przy użyciu 

indywidualnych cech biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca 

(tzw. Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Pamiętaj, że skorzystasz z tej formy 

potwierdzenia dla przelewów, o ile wcześniej wybrałeś ją na swoim urządzeniu 

mobilnym. Dodajemy informację o tym w regulaminie. 

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. 

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, żeby 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 do 28 października 2021 r. 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28 października 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 konta 
15 grudnia 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 

Przewalutowanie transakcji 
kartowych - rozdział 9 

Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym samym 
uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, abyś nie miał 
wątpliwości jakie są ich zasady. 

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.  

Przewalutowanie transakcji 
kartowych- rozdział 9 

Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a 
teraz będzie PLN . Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań 
transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 
przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty. 

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. 

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, 
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rachunkowe, a także zapewnić, żeby 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 do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 2021 r.,  

• wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym 

zmiany zostałyby zastosowane. 

 

Rachunek i karta do konta Junior  

15 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunku, do którego wydajemy karty debetowe dla 

dziecka w wieku 0-13 lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Cały regulamin Wprowadzamy nowy standard graficzny w całym dokumencie. 

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.  

Cały regulamin Dodajemy stopkę, abyś miał aktualne informacje o banku. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (Rozdział 16, ust.2, lit. b). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe 

interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 
15 grudnia 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 9 – oprocentowanie 
kredytu 

W tabeli, w której opisujemy zasady oprocentowania kredytu dodajemy odwołanie do 
aneksu, który usuwa nazwę typu karty z umowy. Robimy to abyś nie miał 

wątpliwości, gdzie znajdziesz informacje o swoim oprocentowaniu. 

Rozdział 12 – jak przebiegają 
płatności kartą? 

Dodajemy zapis, że jeżeli dzień zakończenia cyklu to sobota lub inny dzień ustawowo 
wolny od pracy, wówczas przesuwamy go na pierwszy dzień roboczy. 

Rozdział 18 – przewalutowanie 
transakcji kartowych 

Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym samym 
uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, abyś nie miał 
wątpliwości jakie są ich zasady. 
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Rozdział 26 – kiedy możemy 
wymienić kartę na inną? 

W tabeli, w której opisujemy zasady zmiany typu karty dodajemy odwołanie do 
aneksu, który usuwa nazwę typu karty z umowy. Robimy to abyś nie miał 
wątpliwości, jak będzie wyglądać proces wymiany karty w Twoim przypadku. 

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. 

Rozdział 18 – przewalutowanie 

transakcji kartowych 
Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a 
teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań 
transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty 
przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty.  

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 modyfikację treści, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i 

usług. 

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, żeby 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, możesz do 14 grudnia 2021 r. zgłosić 

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

• zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 14 grudnia 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 gotówkowy zabezpieczony 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony “Regulamin udzielania kredytów gotówkowych 

zabezpieczonych dla klientów Private Banking w mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Zasady udzielania kredytów - 

paragrafy 1, 3, 13, 15 – 
Usuwamy zapisy o kredytach w walutach innych niż złoty. Robimy to dlatego, że nie 

będziemy już takich kredytów udzielać.  

Spłata kredytu w walucie 

kredytu - rozdział X  
Dodajemy postanowienie, że zapisy postanowień tych rozdziałów dotyczą Ciebie, 

jeśli masz u nas kredyt walutowy. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. d). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy z 
niej usługi i produkty. 

Przewalutowanie - rozdział XIII  Usuwamy postanowienia o możliwości wielokrotnego przewalutowania kredytu oraz 

o wymogu zgodności waluty kredytu i dochodu. Robimy to dlatego, że będziesz mógł 

przewalutować kredyt z waluty obcej na złote.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.” (Rozdział 16, ust. 2, lit. d i g). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy wprowadzamy do oferty lub wycofujemy 
z niej usługi i produkty oraz gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę Nie poniesiesz 
za to opłat. 
  

Usługi Wealth Management Biura Maklerskiego mBanku 

15 listopada 2021 r. zmieniamy nasze dokumenty: Regulaminy, Tabelę opłat i prowizji oraz Informację o usłudze 

zarządzania portfelem. Wyjątkiem jest zmiana dotycząca umożliwienia doradcom prowadzenia spotkań wideo, która wchodzi 

w życie 15 października 2021 r. 

Szczegóły wprowadzanych zmian: 

Regulamin świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management 

przez Biuro Maklerskie mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Paragrafy 8, 9, 14a, 20, 21, 

23, 29 – prowadzenie 
spotkań wideo  

Dodajemy możliwość odbycia spotkania wideo, podczas którego będzie można złożyć 

dyspozycję lub zlecenie – w zakresie identycznym, w jakim umożliwiamy ich składanie 
telefonicznie. 

Zmiana wchodzi w życie 15 października 2021 r. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów 
Wealth Management przez Biuro Maklerskie mBanku” (Paragraf 25 ust. 2, pkt 3). Pozwalają one na zmianę regulaminu, 
gdy wprowadzamy do oferty nowe kanały dostępu lub przekazywania korespondencji bez zachowywania okresu 1 
miesiąca przed wejściem w życie zmian na poinformowanie klientów. 

Paragraf 3 ust. 2, 3, 8 i 9 Poprawiamy opisy oceny odpowiedniości badanych usług na zgodne z terminologią, 
której używamy obecnie na wynikach badania MIFID. 

Paragraf 4 ust. 12 – powody 

wypowiedzenia umowy ze 
względu na przepisy prawa 

Dookreślamy, kiedy zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub 

wypowiedzenia zawartej, jeśli klient nie poda nam informacji wymaganych przepisami 
prawa. 

Paragraf 5 ust. 3a – podpis 
elektroniczny kwalifikowany 

Dodajemy zapis o możliwości stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w 
określonych warunkach. 

Paragraf 6 ust. 4 – zakres 

pełnomocnictwa bez 
ograniczeń 

Uzupełniamy opis zakresu pełnomocnictwa bez ograniczeń ustanawianego w zakresie 

usług wealth management o postanowienie, że - jeśli nie wynika coś innego z jego 
treści - obejmuje ono także umocowanie do składania dyspozycji przelewów celem 
opłacenia składanych zleceń. 

Paragraf 8 ust. 20 i 21 - 
odwołanie do Regulaminu 
obsługi klientów Banku 

Uzupełniamy zapisy regulaminu o odwołanie się do Regulaminu obsługi klientów w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. w zakresie: 
- Opisania zasad prowadzenia konserwacji i modernizacji systemów Banku 

wspierających świadczenie usług wealth management 
- Wskazania zasad szyfrowania dokumentów przekazywanych pocztą elektroniczną 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów 
Wealth Management przez Biuro Maklerskie mBanku” (Paragraf 25 ust. 1). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy 
zmieniamy sposób obsługi produktów i usług.  

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

zasadach opisanych w Regulaminie i nie poniesiesz za to opłat. 

 

 

Regulamin świadczenia Usługi Modelowego Doradztwa Inwestycyjnego dla Klientów 

Wealth Management Biura Maklerskiego mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 
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Paragraf 5 ust. 1, 7a – opis 

działania algorytmu 
dostosowania  

Dodajemy do regulaminu opis zasad działania naszego algorytmu dostosowania 

Portfela klienta do aktualnego Portfela Modelowego. Nie zmieniamy tych zasad, które 
opisujemy także w treści naszych rekomendacji inwestycyjnych. 

Paragrafy 5 ust. 8, 6 ust. 6 
oraz 7 ust. 7 – przekazywanie 
informacji 

Dodajemy do regulaminu opis przekazywanych okresowych sprawozdań z udzielonych 
rekomendacji inwestycyjnych, a także wskazujemy dodatkowe okoliczności, kiedy 
możemy przekazać klientowi rekomendację z własnej inicjatywy.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów 
Wealth Management przez Biuro Maklerskie mBanku” (Paragraf 25 ust. 1). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy 
zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

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

zasadach opisanych w Regulaminie i nie poniesiesz za to opłat. 

 

Regulamin świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez 

Biuro Maklerskie mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Paragraf 2 ust. 1 - definicje W słowiku poprawiamy definicje Dnia Wyceny oraz dodajemy definicję Minimalnej 

Wartości Aktywów. 

Paragraf 3 ust. 2 – rachunek 

inwestycyjny 

Usuwamy zapis dotyczący objęcia usługą zarządzania rachunku inwestycyjnego 

otwartego samodzielnie przez Klienta przystępującego do usługi zarządzania. 

Paragraf 3 ust. 3a - prawo do 

odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość 

Dodajemy zapis umożliwiający Klientowi odstąpienie od Umowy zawartej w postaci 

elektronicznej do momentu wniesienia przez Klienta aktywów na Rachunek 

Inwestycyjny. 

Paragraf 5 ust. 4a - zasady 
ESG 

Dodajemy zapis dotyczący uwzględniania w wybranych strategiach inwestycyjnych 

zasad społecznie odpowiedzialnego inwestowania (ESG). 

Paragraf 5 ust. 5 - wskaźnik 
referencyjny 

Zmieniamy wskaźnik referencyjnych dla strategii, dla których określenie benchmarku 

nie jest możliwe, ze wskaźnika WIBID na 1 rok na wskaźnik POLONIA.  

Paragraf 5 ust. 8a – zmiany w 
zakresie zasad ESG 

Dodajemy zapis dotyczący trybu naszego postępowania w sytuacji, gdy ocena 

Instrumentu Finansowego znajdującego się w Portfelu pod względem kryteriów ESG 

ulegnie pogorszeniu. 

Paragraf 7 ust. 5-11 - zasady 
wypłaty z Portfela 

Upraszczamy proces wypłaty środków z Portfela. Zwracamy uwagę, że wypłatę środków 

z Portfela, która powoduje spadek wartości Portfela poniżej 50% Minimalnej Wartości 

Aktywów dla danej strategii inwestycyjnej, traktujemy jako dyspozycję zamkniecie tego 

Portfela.  

Paragraf 11 ust. 2 - okres 

naliczania i pobierania opłaty 
za zarządzanie 

Wydłużamy termin, do kiedy pobieramy wynagrodzenie Biura Maklerskiego mBanku z 

tytułu zarządzania, do ostatniego dnia kolejnego miesiąca następującego po Okresie 

rozliczeniowym.  

Paragraf 12 ust. 5 - termin 
informowania o spadku 
wartości Portfela 

Doprecyzowujemy zapisy dotyczącego terminu, kiedy informujemy o obniżeniu wartość 

Portfela o ponad 10% (a następnie o wielokrotność 10%) w porównaniu do wartości 

Portfela na początek bieżącego Okresu sprawozdawczego. 

Paragraf 13 ust. 1 pkt 1 - 
wycena Portfela 

Modyfikujemy zapis dotyczący wyceny papierów wartościowych notowanych na rynku 

regulowanym. 

Paragraf 15 ust. 3a - 
zarządzanie po śmierci 
Klienta 

Dodajemy zapis, że w przypadku śmierci Klienta do czasu otrzymania prawomocnego 

orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia 

nie przyjmujemy żadnych dyspozycji w zakresie zarządzania Portfelem. 

Paragraf 15 ust. 5 - 

zakończenie zarządzania 

Upraszczamy zapisy dotyczące spieniężania Aktywów w przypadku rozwiązania Umowy. 

Podstawa prawna:  
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów 
Wealth Management przez Biuro Maklerskie mBanku” (Paragraf 25 ust. 1). Pozwalają one na zmianę regulaminu, gdy 
zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

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

zasadach opisanych w Regulaminie i nie poniesiesz za to opłat. 

Tabela opłat i prowizji dla klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział IV – nowe Minimalne 
wartości Aktywów dla nowych 
strategii inwestycyjnych 

Podnosimy minimalne wartości aktywów dla nowootwieranych strategii inwestycyjnych 

w ramach usługi zarządzania. Najniższa wartość będzie wynosić 500.000 PLN. 

Zmiana wchodzi w życie 15 listopada 2021 r. 

Rozdział IV – stopa 
referencyjna dla strategii 
MultiAsset 

Wprowadzamy dla strategii inwestycyjnej MultiAsset w usłudze zarządzania stopę 

referencyjną do obliczania opłaty od zysku dla nowych portfeli. 

Zmiana wchodzi w życie 15 października 2021 r. 

Rozdział VI – nowa minimalna 
wartość Aktywów w zakresie 
modelowego doradztwa 

Podnosimy minimalną wartość aktywów dla nowootwieranych strategii inwestycyjnych, 

aby móc otrzymać spersonalizowaną rekomendację inwestycyjną do tych strategii.  

Zmiana wchodzi w życie 15 listopada 2021 r. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów 
Wealth Management przez Biuro Maklerskie mBanku” (Paragraf 25 ust. 1). Pozwalają one na zmianę Tabeli opłat i 

prowizji, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

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

zasadach opisanych w Regulaminie i nie poniesiesz za to opłat. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument 
Identyfikator dokumentu 
(SHA-256) 

Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

3c29422ef9825194f70fc4c673

41f21f115b4d247480bd29d74

c9053da626c3c 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking 6ff3b1691db3ebb65fe0bb7da3

ba74575099b97f2b5d93d4f78

16ab9a0afbb7e 

Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private 

Banking w mBanku S.A.  

220b250f2a359cdff0ea9e530a

b01e0d460590083aa4cfce6bb

d553e679fb544 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A.   

1adbfa09f88542068eca34794

cd7265b0bad6c3e9378d47b5f

5b51b73cd88f4a 

Regulamin świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth 

Management przez Biuro Maklerskie mBanku 

12086e9511c30a98467f5d3b0

5eb16d564f35fed8bba52133a

5d9a894de7bad4 

Regulamin świadczenia Usługi Modelowego Doradztwa Inwestycyjnego dla Klientów 

Wealth Management Biura Maklerskiego mBanku 

3ec1408b9731b78cb8dcb5ce7

c0dbb9cbb2b0e1c8b7f8ca70b

0c8d3cb6c96657 

Regulamin świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych 

przez Biuro Maklerskie mBanku 

bf2476b7291d1cec19ad87a34

0dce1ac04a79e05830d3e52fa

74ee838be45318 

Tabela opłat i prowizji dla klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku 1051019178f42e304e7701e88

2490cd1f173d5bfb51d74efa68

617d6c01d7386 
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Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A 

f81d78d2860211f5d0bc720db

4da803531a604277b8377e68

a78424df552afd2 

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking 1f53742f951a86b55defb7988

96a31a972fb12471da827431f

45a8a20ecba702 

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

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

339a976de3456a0988a9edda

335d60897db4f52a7d7405d8c

d1275bcb30ec9e7 

Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking  w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

2e8106badcdf241c37fb8fd44c

e2c2272de7ab4a3c38aed7495

a5e47d83b4e6d 

Regulamin rachunku do którego wydajemy karty debetowe dla dziecka w wieku 0-13 

lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

c33a7899232ca0fa47ca26c30

79f1dad109b894880d0fe8c48

c3bc3b6137aa34 
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