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W dniu …………………pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „mBankiem”,reprezentowanym przez 

________________________________________________________________________________ 
a Panem/ Panią 

 

 

 

 

 

Prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą/wykonującym/ą wolny zawód: 
NAZWA FIRMY:  
ADRES SIEDZIBY FIRMY: 
NIP:  
REGON:  
 
Zwanym/ą/ zwanymi dalej Posiadaczem rachunku, zostaje zwarta: 
 

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących 
 
Strony postanawiają, co następuje: 
 
§ 1.1. Strony zawierają umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących, w ramach, której mBank zobowiązuje się do prowadzenia 

rachunku wskazanego w „Potwierdzeniu otwarcia rachunku bieżącego” oraz rachunków otwartych w terminie późniejszym na podstawie 
dyspozycji Posiadacza, zaakceptowanej przez mBank „Potwierdzeniem otwarcia rachunku”. 

2. Na podstawie niniejszej Umowy mBank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz 
przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu.  

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
a) „Potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego” 
b) „Potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego” wydane na podstawie późniejszej dyspozycji Posiadacza 
c) „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mBanku” 
d) „Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku”. 

4. Posiadacz rachunku oświadcza, że otrzymał dokumenty, o których mowa w ust. 3 a) c) i d) oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania 
ich treść. 

§ 2.1. Posiadacz rachunku może, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz z zastosowaniem 
postanowień niniejszej Umowy swobodnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami, w szczególności składać dyspozycje 
związane z prowadzeniem rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu w dowolnym czasie. 

2. Zlecenia Posiadacza rachunku są realizowane najpóźniej w najbliższym dniu roboczym po dniu, w którym zostały złożone.  
§ 3. Zlecenia Posiadacza rachunku realizowane są do wysokości dostępnych na rachunku środków. 
§ 4. mBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych dyspozycji wydanych przez Posiadacza rachunku lub osoby uprawnione przez 

Posiadacza rachunku 
§5. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z dniem wskazanym w jej treści. Do czasu dostarczenia do mBanku podpisanego przez 

Posiadacza rachunku egzemplarza niniejszej Umowy możliwość dysponowania rachunkiem jest wyłączona.  
&6. 1.    Posiadacz/współposiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących przez Grupę BRE Banku, w skład której 

wchodzą spółki powiązazane kapitałowo z BRE Bankiem SA w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności rozumianych 
jako akcje wysyłkowe materiałów informacyjnych, kierowane bezpośrednio do Klientów mBanku: TAK/NIE 

      2.  W przypadku, gdy Posiadacz/Współposiadacz jest już klientem mBanku, postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania.. 
      3. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na przesyłanie wyciągów miesięcznych o zmianach stanu wszystkich rachunków posiadanych w 

mBanku i ich sald na adres e-mail podany mBankowi: TAK/NIE 
      4. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku oświadcza, iż będzie samodzielnie zapoznawał się ze 

zmianami stanu wszystkich rachunków i ich sald za pośrednictwem strony Internetowej mBanku i mLinii.  
    5. Zmiana przez Posiadacza rachunku decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3  nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy.  
§7.1. Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji 

prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 
obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia 
praw mBanku. 

2. mBank będzie uprawniony na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe do wystąpienia o nadanie klauzuli 
wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu do kwoty zadłużenia wskazanej w ust. 1, najpóźniej w terminie 3 lat od 
dnia rozwiązania niniejszej umowy. 

§8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
§9.   Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy. 

 
oraz : 

Umowa o korzystanie z kart płatniczych mBanku 
 
§ 1. 1.  Strony zawierają Umowę o korzystanie z kart płatniczych mBanku, w ramach której mBank zobowiązuje się do: 

a) wydawania do rachunków, na wniosek Posiadacza, kart płatniczych, 
b) obsługi wydanych kart płatniczych 
na zasadach i w terminach określonych w niniejszej Umowie oraz „Regulaminie wydawania i używania debetowych kart płatniczych w 
mBanku”, zwanym dalej Regulaminem. 

        2.   Typy kart płatniczych i rachunki bankowe, do których są one wydawane wymienione są w Regulaminie, który wraz z „Potwierdzeniem 
wydania karty”  i „Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku” stanowi integralną część niniejszej  Umowy.  

3. Posiadacz oświadcza, że otrzymał Regulamin oraz Taryfę, o których mowa w ust.2, oraz że przyjmuje do  wiadomości i stosowania ich 
treść. 

§ 2.  1.  Umowa w zakresie danej karty wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez mBank wniosku o jej wydanie, zgodnie z Regulaminem.  
 2.  Umową objęte są karty wskazane w Regulaminie. 

        3.  Umowa w zakresie danej karty zostaje zawarta na okres ważności tej karty, wskazany w Regulaminie.  

Imię i Nazwisko:   
Adres:     
PESEL/Paszport:   
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* Zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dnia 11.10.2002 r., nr 169, poz. 1385), w celu wydania karty 
płatniczej przez bank niezbędne jest wcześniejsze zawarcie pisemnej umowy o korzystanie z tych kart pomiędzy bankiem a klientem. Dzięki jej zawarciu razem z 
umową rachunku bankowego, będzie Pan/Pani mógł/mogła w każdej chwili zamówić dowolną kartę płatniczą wydawaną przez mBank do tego rachunku – bez 
konieczności dosyłania do mBanku na własny koszt umowy o korzystanie z kart płatniczych. Zawarcie niniejszej umowy w żadnym wypadku nie pozwala mBankowi 
na wysłanie karty do klienta bez jego zgody wyrażonej poprzez złożenie dyspozycji wydania karty. Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn nie wyraża Pan/Pani 
zgody na zawarcie tej umowy, prosimy o skreślenie zapisu „Zawieram Umowę o korzystanie z kart płatniczych mBanku”. W takim przypadku, aby móc zamówić 
kartę płatniczą w przyszłości konieczne będzie dosłanie do mBanku podpisanej umowy o korzystanie z kart płatniczych – dopiero po jej otrzymaniu mBank będzie 
mógł przyjąć dyspozycję wydania karty. 
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       4.   Po upływie okresu ważności danej karty, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie tej karty na kolejny okres  
obowiązywania odpowiadający okresowi ważności karty, o ile żadna ze Stron Umowy nie zrezygnuje z odnowienia tej karty w trybie i 
na warunkach określonych w Regulaminie. 

§ 3.  1.   Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie wydanej w ramach niniejszej Umowy karty, bez podania przyczyny, w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania, o ile nie została dokonana żadna transakcja przy użyciu tej karty.  

2.   Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Posiadacz przed jego upływem złoży pod wskazanym przez mBank adresem 
pisemne „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z kart płatniczych mBanku”. 

3.   Informacje na temat sposobu złożenia „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o korzystanie z kart płatniczych” podawane są do 
wiadomości za pośrednictwem sieci Internet oraz mLinii. 

         4.  W przypadku odstąpienia Posiadacza od Umowy zgodnie z ust. 1, mBank: 
        a)  niezwłocznie zwraca Posiadaczowi opłatę za wydanie karty, 

                 b)  ma prawo obciążyć Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty w wysokości równej opłacie za wydanie duplikatu karty. 
§ 4.    Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. 
§ 5.  1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian:  

a) opłat i prowizji oraz 
b) zmian zapisów Regulaminu dokonanych zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2.  Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
1. Zawieram Umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących.  
2. Zawieram Umowę o korzystanie z kart płatniczych mBanku* 

 
   
 
 

!                                                                                                                                                                                               

PODPISY POSIADACZA RACHUNKU                  stempel firmowy i podpis/podpisy 
        (złożony podpis jest wzorem podpisu dla mBanku)            osoby/osób działających w imieniu mBanku  
 
 
 


