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Usługi Private Banking 

19 września 2020 wchodzi w życie zmieniony „Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

§ 5 – sposób, w jaki 

przekazujemy Ci regulaminy i 
inne dokumenty 

Usuwamy  informację o tym, że regulaminy i inne dokumenty możemy przekazywać 

na płycie CD/DVD.    

Robimy to, gdyż nie dostarczamy już w ten sposób informacji.  

§ 8 – certyfikat rezydencji 
podatkowej   

Dodajemy informację, że  gdy dostarczyłeś nam certyfikat rezydencji podatkowej, to 
pamiętaj o aktualizacji tego dokumentu, gdy zmienią się Twoje dane osobowe. Masz 
na to 30 dni.  

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. 

§ 8 – sposób zawarcia umowy  
Zmieniamy opis tego, jak przebiega zawarcie umowy w postaci elektronicznej.  

Od teraz w potwierdzeniu zawarcia umowy znajdziesz dane elektroniczne 

pełnomocnika, który reprezentował bank. Zmiany wprowadzamy w związku z 

wejściem w życie nowego rozporządzenia. Rozporządzenie to dotyczy dokumentów, 

związanych z czynnościami bankowymi sporządzanych na informatycznych 

nośnikach danych. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. a). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy wchodzą w życie nowe lub zmieniają się 

obowiązujące przepisy prawa. 

§ 17 – rodzaje transakcji rynku 

finansowego  

Porządkujemy informacje o rodzajach transakcji rynku finansowego, które możesz 

zawierać. .  

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakiego rodzaju transakcje są transakcjami 

rynku finansowego. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (rozdział 15, ust. 2, lit. e). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy zmieniamy nazwę marketingową usług i 

produktów. 

§ 18 – transakcje rynku 
finansowego 

Usuwamy postanowienia o  zasadach zawierania, rozliczania i potwierdzania 

transakcji rynku finansowego.  

Robimy to, gdyż informacje te znajdziesz w regulaminie „Zasady współpracy w 

zakresie transakcji rynku finansowego”. 

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 modyfikację treści, 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. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 18 września 2020 r. zgłosić 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 18 września 2020 r. 

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

zmiany zostałyby zastosowane. 

 

 Numery paragrafów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu.  
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Kredyt odnawialny 

20 sierpnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 3 – kto może 

wnioskować o kredyt 
Dodajemy postanowienie, że o kredyt możesz wnioskować, jeżeli masz nadany 

numer PESEL i status rezydenta.  

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. 

Rozdział 5 - podstawowe 

informacje o kredycie 

Usuwamy postanowienie, że prowizję za uruchomienie pobieramy jednorazowo. 

Informację o tym jak naliczymy prowizję znajdziesz w umowie. 

Rozdział 8, 10 – co się stanie, 

jeśli przestaniesz spłacać 

kredyt? 

Doprecyzowujemy, że dla kapitału przeterminowanego odsetki naliczamy jak dla 

należności przeterminowanych. Wysokość tych odsetek wskazujemy w tabeli 

oprocentowania. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (Rozdział 15, ust. 2, lit. i). Pozwalają one na modyfikację treści, 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 7 – proces udzielenia 

kredytu i zawarcia umowy 
 Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: 

 usuwamy część postanowień o kolejnych krokach do zawarcia umowy, 

ponieważ występują w innych miejscach. Dowiesz się o nich z komunikacji, 

którą przesyłamy, jak złożysz wniosek o kredyt, 

 usuwamy postanowienia o podstawie prawnej do zawarcia umów w formie 

elektronicznej, ponieważ wynika ona wprost z przepisów prawa. 

 Dodajemy postanowienia, że będziemy mogli przerwać proces zawarcia umowy, 

jeżeli: 

 weryfikacja Twojej tożsamości będzie negatywna,  

 podasz nieprawidłowe hasło jednorazowe lub numer PIN do aplikacji mobilnej 

(o ile były potrzebne),  

 postąpisz niezgodnie z informacjami, jakie przekazujemy Ci w procesie 

zawarcia umowy. 

Podstawa prawna: 

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

S.A.” (Rozdział 16, ust. 2 lit. b) oraz i). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy: 

 zmieniają się lub pojawiają nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

 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. 

 

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

za to opłat. 

Kredyt gotówkowy 

20 sierpnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 3 – kto może 
wnioskować o kredyt 

Dodajemy postanowienie, że o kredyt możesz wnioskować jeżeli masz nadany 

numer PESEL i status rezydenta. 

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. 
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Rozdział 5 –podstawowe 
informacje o kredycie 

Usuwamy postanowienia o sposobie w jaki pobieramy prowizję za uruchomienie 

kredytu, ponieważ znajdziesz je w umowie. 

Rozdział 6 – proces udzielenia 
kredytu i zawarcia umowy 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu dodajemy krok w opisie zawarcia umowy - 

wypłata kredytu. 

Rozdział 12 – co się stanie, jeśli 
przestaniesz spłacać kredyt? 

Dodajemy postanowienie, że wysokość odsetek dla należności przeterminowanych 

znajdziesz w tabelach oprocentowania. 

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 modyfikację treści, 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. 

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych  

19 września 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych 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 

§3 – sposób zawarcia umowy 

Zmieniamy opis tego, jak przebiega zawarcie umowy w postaci elektronicznej.  

Od teraz w potwierdzeniu zawarcia umowy znajdziesz dane elektroniczne 

pełnomocnika, który reprezentował bank. Zmiany wprowadzamy w związku z 

wejściem w życie nowego rozporządzenia. Rozporządzenie to dotyczy dokumentów, 

związanych z czynnościami bankowymi sporządzanych na informatycznych 

nośnikach danych. 

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 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

cały regulamin 

Usuwamy informację o tym, że rachunkiem powiązanym z usługą może być w 

przyszłości rachunek oszczędnościowy. Robimy to, bo zrezygnowaliśmy z 

wprowadzenia takiego rozwiązania. 

§1 – postanowienia ogólne 
Usuwamy odwołanie do regulaminu rachunków oraz informację, że wyjaśnienia 

niektórych definicji można znaleźć w tym regulaminie. Robimy to, by regulamin był 

bardziej czytelny.  

§12 – zmiana taryfy 
Do regulaminu dodajemy rozdział o przyczynach zmiany taryfy. Dotychczas 

znajdowały się one w regulaminie rachunków. Robimy to, byś nie musiał szukać tych 

zapisów w innym 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. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 18 września 2020 r.  

wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. 
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Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku 

S.A 

62ca43d292973b63e80d4f4d427cbb9909f0670d2cf3b850

3d04c98db7756eb6 

Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

8a2d2b184b4b6ea8de9b9bcc79423cfe9400295cb61c959d

d4c52882990c04bf 

Regulamin kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

ca6373763f6ee60c2bf4dd36022f4992d534276f36c36bbe1

80a151af313b793 

Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla 

osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

f9e0c7d3577909dd897ee899f0016d97296da335206ef310

c915e63fd42c54a4 

 

 
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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