
 

28 lutego 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez 

mBank Hipoteczny S.A. 

Najważniejsze zmiany 
 Wprowadzamy nową formę hasła jednorazowego w postaci komunikatu prezentowanego w aplikacji mobilnej 

tzw. Mobilną autoryzację. 

 Modyfikujemy zapisy o przyczynach zmiany taryfy prowizji i opłat przez Bank. 

 Wprowadzamy zapisy dotyczące możliwości przeprowadzania przez Bank prac modernizacyjnych, aktualizacji 

oraz konserwacji technicznych systemu bankowego.  

 
Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek - Dodajemy pojęcia: hasło jednorazowe, numer PIN do aplikacji mobilnej. 

- Modyfikujemy pojęcie aplikacja mobilna, rachunek kredytowy. 

Zasady udzielania kredytów 
- § 1 i § 5 

Modyfikujemy zapis o zasadach udzielania kredytów w odniesieniu do: 

 akceptowanej przez Bank waluty dochodu Wnioskodawcy, 

 kategorii nieruchomości, jakie Bank wyróżnia przy dokonywaniu 

oceny nieruchomości. 

Zmiana taryfy prowizji i 
opłat - § 10 

Dodajemy nowe przyczyny zmiany taryfy przez Bank: 

 zmiana stopy referencyjnej i depozytowej,  
 konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, 

wprowadzenia zmian porządkowych, 
 zmiana nazwy produktów i usług.  

Warunki podpisania Umowy 

Kredytu - § 11 

Modyfikujemy zapis dotyczący wydania Promesy Kredytowej. 

Uruchomienie kredytu   

- § 17 

Uchylamy zapis dotyczący złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji przez ewentualnych Poręczycieli. 

Zasady obsługi kredytu 

 - § 25 

 Modyfikujemy zapisy o zasadach dostępu do rachunku kredytowego, w 
tym o zasadach identyfikacji w kanałach zdalnych – dodajemy możliwość 
identyfikacji przy użyciu numeru PIN do aplikacji mobilnej. 

 Dodajemy zapisy o możliwości zmiany formy otrzymywania haseł 

jednorazowych. 

 Dodajemy zapisy o sposobie udostępniania haseł jednorazowych w formie 
Mobilnej autoryzacji. 

 Dodajemy zapisy o sposobie składania dyspozycji w zakresie obsługi 
kredytu i ich realizacji przez Bank. 

Modernizacje i awarie 
systemu bankowego - § 39* 

Dodajemy zapis o prawie Banku do przeprowadzania prac modernizacyjnych 
oraz zapis, że Bank informuje o zakończeniu prac nad awarią systemu 
bankowego w chwili powzięcia informacji o terminie ich zakończenia. Zmiana 
powoduje zmianę numeracji w dalszej części dokumentu. 

Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

* Numery paragrafów wskazane w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. 
 
 
Podstawa wprowadzenia zmian 
 
Bank dokonuje ww. zmian na podstawie zapisów Regulaminu udzielania kredytów hipotecznych dla osób 

fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A. (par. 37 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one dokonać modyfikacji Regulaminu 

w sytuacji rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu 

informatycznego. 



 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, 
bez ponoszenia opłat.  

 


