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Opłaty i prowizje 

09 kwietnia 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 

W części  

XIV. Usługi powiernicze 

 

Z opłaty za przechowywanie papierów dłużnych zarejestrowanych w KDPW SA 

wyłączamy krótkoterminowe papiery dłużne dyskontowane emitenta PKO Bank 

Hipoteczny. Oznacza to, że za ich przechowywanie nie pobierzemy opłaty.  

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 27, pkt. 2, ust. k). 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. 

W części  

Postanowienia ogólne 

Uprościliśmy język, aby ułatwić Ci lekturę dokumentu. Wprowadziliśmy zmiany 

porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (rozdział 27, pkt. 2, ust. l). Pozwalają one na zmianę cennika, gdy 

wprowadzamy zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 
 

cały dokument – szata graficzna Aktualizujemy szatę graficzną w całym dokumencie.  

stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2021 r. 

to 169.468.160 złotych. 

stopka- numer wydziału sądu 
rejestrowego  

Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów:  

 regulaminów:  

 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 27, ust. 2 , lit. h , j oraz l),  
 „Regulaminu udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 13 ust. 2 lit e, g oraz i),  
 „Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” (Rozdział 32 ust. 2 lit e, g oraz i), 
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 „Regulaminu kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 17, ust. 2 lit. e, g oraz i), 
 „Regulamin udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.” 

(Rozdział 3, ust. 5 lit. 6, 8 oraz 10)”,   
 „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A.” 

(Rozdział 8, ust. 2 lit. f, h oraz j)”,   
 „Regulamin udzielania osobom fizycznym przez mBank S.A. kredytów maklerskich” (Rozdział 3, ust. 5 lit. 6, 

oraz 8)”,   
 

Pozwalają one na zmianę cennika, gdy:  

 zmieniamy wysokość kapitału zakładowego, 
 nasze dane zostały zaktualizowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,   

 wprowadzamy zmiany porządkowe, które nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. 
 

 Kodeksu Cywilnego (art. 384 §4 i 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Pozwalają one na 

wprowadzenie zmian w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w cenniku - możesz wypowiedzieć umowę, bez ponoszenia opłat. 

 

 

Usługi Private Banking  

10 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin świadczenia usług Private Banking w 

mBanku S.A.” (dalej regulamin). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

§ 17 - Transakcje rynku 
finansowego 

Zmieniamy zakres usługi. W ramach umowy nie będziesz mógł już zawierać 

walutowych transakcji terminowych (FX Forward) i opcji walutowych. Informacje  
o tych transakcjach usuwamy z regulaminu. 

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 funkcje 
istniejących produktów i usług. 

§ 18 – Zasady dotyczące 
transakcji 

Uzupełniamy zapisy o tym, gdzie możesz znaleźć zasady, na jakich zawieramy, 

rozliczamy i potwierdzamy transakcje. 

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 09 czerwca 2021 r. 

wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument 
Identyfikator dokumentu 

(SHA-256) 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking ca01e2463b995ed24c0df6155

0ba7c8b8f3090a72b59c58d84

2f545a5633f49b 

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. f1be2daef316f57cc49434f873

8c770fbc24555ada0d0f5d0f76

2ade6e600121 
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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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