
Zakres zmian wyżej wskazanych dokumentów jest następujący: 
 
1)    zmiany Regulaminu dotyczącego lokat terminowych w mBanku polegają na : 

• zmianie nazwy tego regulaminu na„Regulamin otwierania i prowadzenia 
rachunków lokat terminowych w mBanku” 

• modyfikacji definicji Biura Obsługi Klientów 
• umożliwieniu Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• wprowadzeniu  odniesienia do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania 

Reklamacji w mBanku. 

2)    zmiany Warunków otwierania i prowadzenia rachunków lokat 
strukturyzowanych w mBanku  polegają na: 

• modyfikacji definicji Biura Obsługi Klientów 
• wprowadzeniu zapisów umożliwiających Klientom mBanku obsługę w 

placówkach MultiBanku 
• wprowadzeniu odniesienia do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania 

Reklamacji w mBanku 

3)    zmiany Zasad korzystania z funkcjonalności kart miejskich w mBanku polegają 
na: 

• modyfikacji definicji Biura Obsługi Klientów oraz Umowy 
• modyfikacji nazwy karty debetowej, która może posiadać funkcjonalność karty 

miejskiej 

4)    zmiany Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w 
mBanku polegają m.in. na: 

• modyfikacji i doprecyzowaniu pojęć definiowanych w Regulaminie, w tym 
dodaniu pojęcia aplikacji mobilnej, placówki Banku, rachunków, Wniosku i 
Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz zmiany - nazwy mlinii 
na BOK (Biuro Obsługi Klientów) 

• umożliwieniu Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• rezygnacji z posługiwania się w Regulaminie marketingową nazwą rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 
• wprowadzeniu możliwości przesyłania przez Bank Potwierdzeń zawarcia 

Umowy w formie elektronicznej, 
• modyfikacji zapisów rozdziału o zmianach postanowień i rozwiązaniu Umowy 
• modyfikacji zapisów dotyczących m.in. także: 

- zawierania Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z 
innego banku 
- obsługi i spłaty kredytu, w tym: 
- dodaniu informacji o możliwości ustanawiania przez Kredytobiorcę 
identyfikatora dodatkowego oraz o możliwości przeprowadzania przez Bank 
prac modernizacyjnych,  aktualizacji i konserwacji systemu obsługującego 
Kredyt 



- dyspozycji wchodzących w zakres obsługi kredytu m.in. dodaniu informacji o 
uzależnieniu możliwości złożenia dyspozycji od aktualizacji serwisu 
transakcyjnego 
- Tabeli stóp procentowych oraz Taryfy prowizji i opłat 
- przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy 

• zmianach o charakterze porządkowym. 

5)    zmiany „Warunków udzielania kredytu gotówkowego” związane są m.in. z: 

• umożliwieniem Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• modyfikacją zapisów dotyczących udzielenia oraz spłaty kredytu 
• dodaniem zapisów dotyczących prowadzenia obsługi kredytu, w zakresie 

kredytów udzielonych od dnia 20 maja 2009 r. 
• zmianami o charakterze porządkowym 

6)    zmiany „Warunków udzielania kredytu mBank RATY na zakup towarów i usług” 
związane są m.in. z: 

• umożliwieniem Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• modyfikacją zapisów dotyczących spłaty kredytu 
• dodaniem informacji dotyczącej prowizji z tyt. udzielenia Kredytu oraz 

możliwości wcześniejszej spłaty Kredytu 
• zmianami o charakterze porządkowym 

7)    zmiany „Warunków udzielania kredytu odnawialnego” związane są m.in. z: 

• rezygnacją z posługiwania się w Warunkach marketingową nazwą rachunku 
• modyfikacją zapisów dotyczących regularnych wpłat, stanowiących 

zabezpieczenie spłaty kredytu odnawialnego 
• doprecyzowaniem zapisów dotyczących sposobu wykorzystania kredytu 

odnawialnego 
• modyfikacją zapisów dotyczących hierarchii spłat kredytu odnawialnego 
• zmianami o charakterze porządkowym 

8)     zmiany „Regulaminu udzielania kredytu samochodowego” polegają m.in. na: 

• modyfikacji i doprecyzowaniu pojęć definiowanych w Regulaminie, w tym 
dodaniu m.in. pojęcia aplikacji mobilnej, placówki Banku oraz zmiany nazwy 
mlinii na BOK (Biuro Obsługi Klientów) 

• umożliwieniu Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• rezygnacji z posługiwania się w Regulaminie marketingową nazwą rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych 
• modyfikacji zapisów dotyczących Taryfy prowizji i opłat bankowych 
• doprecyzowaniu zapisów dotyczących zabezpieczeń spłaty kredytu 
• dodaniu zapisów dotyczących obsługi kredytu oraz możliwości 

przeprowadzania przez Bank prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, 
aktualizacyjnych 

• modyfikacji zapisów dotyczących hierarchii spłat kredytu 



• dodaniu zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy 
• zmianach o charakterze porządkowym 

9)     zmiany „Regulaminu udzielania kredytu samochodowego online” polegają m.in. 
na: 

• modyfikacji i doprecyzowaniu pojęć definiowanych w Regulaminie, w tym 
dodaniu m.in. pojęcia aplikacji mobilnej, placówki Banku oraz zmiany nazwy 
BTOK na BOK (Biuro Obsługi Klientów) 

• umożliwieniu Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku 
• rezygnacji z posługiwania się w Regulaminie marketingową nazwą rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych 
• modyfikacji zapisów dotyczących Taryfy prowizji i opłat bankowych 
• dodaniu zapisów dotyczących obsługi kredytu oraz możliwości 

przeprowadzania przez Bank prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, 
aktualizacyjnych 

• modyfikacji zapisów dotyczących hierarchii spłat kredytu 
• dodaniu zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Kredytobiorcy 
• zmianach o charakterze porządkowym 

 
10)    zmiany "Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób 
fizycznych" polegają m.in. na: 

• zmianie/ dodaniu pojęć w słowniczku – Agent, Aplikacja mobilna, BOK, Hasło, 
Placówka Banku, Serwis Transakcyjny 

• wprowadzeniu możliwości spłaty kredytu/ pożyczki z rachunku kredytowego 
prowadzonego w złotych polskich 

• wprowadzeniu możliwości spłaty w walucie waloryzacji kredytu/ pożyczki z 
rachunku kredytowego prowadzonego w walucie waloryzacji kredytu/ pożyczki 

• wprowadzeniu możliwości korzystania z Placówek MultiBanku w sprawach 
związanych z udzielonym kredytem/ pożyczką 

• zmianie zapisów dot. ubezpieczenia niskiego wkładu 
• dodaniu opisu zasad dostępu i korzystania z rachunku kredytowego oraz z 

rachunku kredytowego walutowego 

11)    zmiany w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego 
indywidualnego konta emerytalnego mIKE lokata w mBanku" oraz  "Regulaminie 
otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMAX lokata w mBanku" 
związane są z: 

• wdrożeniem nowej wersji serwisu transakcyjnego Banku polegających na: 
- rozszerzeniu katalogu połączeń, za pośrednictwem których będzie możliwa 
komunikacja z Bankiem; 
- doprecyzowaniem informacji dot. hasła umożliwiającego wyłączność dostępu 
do produktów Banku; 
- dodaniem informacji o możliwości ustanowienia przez Klientów 
identyfikatorów dodatkowych za pomocą których Klient będzie mógł uzyskać 



dostęp do kanałów dostępu Banku; 
- rozszerzenia katalogu zmian dokumentów, stanowiących integralną część 
Umowy, o których Bank nie musi informować Klientów z wyprzedzeniem 
- aktualizacji zapisów dot. wymagań technicznych, które powinien spełniać 
Klient w celu otrzymywania informacji przekazywanych przez Bank za 
pośrednictwem strony internetowej Banku, serwisu transakcyjnego Banku lub 
wiadomości e-mail. 

• umożliwieniem Klientom mBanku obsługi w placówkach MultiBanku. 

 
UWAGA: Bank poinformuje Posiadaczy Rachunku o wprowadzeniu w/w modyfikacji, 
w tym zaktualizowanej wersji serwisu transakcyjnego Banku, za pośrednictwem 
komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku. 

Dodatkowo: 

• w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego 
indywidualnego konta emerytalnego mIKE lokata w mBanku zostaną 
wprowadzone modyfikacje, które dotyczą: 
- zmiany układu tekstu dokumentu, aby był on bardziej przejrzysty 
- wprowadzeniu zmian o charakterze porządkowym w systematyce dokumentu 
- dodania rozdziału dot. ochrony depozytów 
- wprowadzeniu zmian o charakterze porządkowym w systematyce dokumentu 

 


