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Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

01.06.2017 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 Wprowadzamy nowy sposób przekazywania identyfikatora nowym Klientom Banku. 

 Wycofujemy możliwość zawarcia Umowy z wykorzystaniem przelewu z innego banku. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? 

(numery paragrafów odnoszą się 
do zmienionej wersji regulaminu) 

Opis zmiany 

Zawarcie umowy - § 7, § 8,   Usuwamy zapisy dotyczące zawarcia Umowy z wykorzystaniem przelewu z 
innego banku, dotychczas znajdujące się w § 10.  
Wpływa to na zmianę numeracji paragrafów w dalszej części regulaminu. 

Identyfikator - § 24 Wprowadzamy nowy sposób przekazywania identyfikatora, dlatego 
modyfikujemy zapisy o procedurze jego nadawania i sposobie 
przechowywania. 

Należność 
przeterminowana - § 52 

Ujednolicamy, względem innych regulaminów, zapisy o należnościach 
przeterminowanych. Jeżeli nie spłacisz należności w terminie, możemy 
pobrać środki na jej spłatę z Twojego innego rachunku, bez względu na 
termin, kiedy powstała. 

Obowiązuje od 17.07.2017 r. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 31-05-2017 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 01-06-2017 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 67 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one na 

modyfikację treści gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalność naszych produktów i usług oraz w sytuacji 

zmiany systemu informatycznego. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.  

mKantor (mPlatforma walutowa) 

25 lipca 2017 r. zmieniamy Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Stosujemy go do usługi mKantor określanej w serwisie 

transakcyjnym mPlatformą walutową. 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek Przygotowujemy nową funkcjonalność aplikacji mobilnej. Chcemy 
udostępnić w niej usługę mKantor. W tym celu usuwamy pojęcia: BOK, 
Posiadacz Rachunku, serwis transakcyjny, strona internetowa. Są one 
określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 
dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
Obowiązuje on posiadaczy mKantoru, a definicje tam zamieszczone 
umożliwiają obsługę zarówno w serwisie transakcyjnym jak i w aplikacji 
mobilnej. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 24-07-2017 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-07-2017 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 67 ust. 1 pkt 6 i 7) i Regulaminu usługi 

natychmiastowej transakcji wymiany walut (par. 1 ust. 2 pkt 2). Pozwalają one na modyfikację treści m.in. 

gdy rozszerzamy funkcjonalność naszych produktów i usług. Kolejną przyczyną zmian jest konieczność 

zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększającą zakresu obowiązków i nie 

zmniejszającą zakresu Twoich uprawnień. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

Wypłaty ze wszystkich bankomatów 

25 lipca 2017 r. zmieniamy Regulamin usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Rezygnacja z usługi - § 9  Poprawiamy zasady rezygnacji z usługi – usługa wygasa z dniem, w 
którym Posiadacz Rachunku złoży rezygnację z ostatniej karty 
debetowej. Zastrzeżenie ostatniej karty debetowej oznacza rezygnację 
z usługi. Po tym dniu nie pobieramy opłat za usługę. 

 Dodajemy zapis, że usługa nie wygasa, jeżeli zastrzeżenie ostatniej 
karty debetowej i wniosek o wydanie nowej karty debetowej następują 
jednocześnie. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 24-07-2017 r. zgłosić 

sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 25-07-2017 r. 

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. 

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 67 ust. 1 pkt 6). Pozwalają one na 

modyfikację treści Regulaminu usługi wypłaty ze wszystkich bankomatów m.in. gdy rozszerzamy lub 

zmieniamy funkcjonalność naszych produktów i usług. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne 

powody zmian. 

Kredyt samochodowy 

05 czerwca 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz mian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek Przenosimy do słowniczka i ujednolicamy, względem innych regulaminów, 
pojęcia: hasło, Identyfikator, Identyfikator dodatkowy.  

W definicji Wnioskodawcy wprowadzamy wymóg posiadania numeru PESEL. 

Wymogi wobec 
Kredytobiorcy - § 5 

Zgodnie z nową definicją Wnioskodawcy dodajemy obowiązek posiadania 
numeru PESEL. 

Spłata kredytu - § 13 Usuwamy zapis o terminie spłaty pierwszej raty, ponieważ występuje on 
również w Umowie. 

Obsługa kredytu - § 22 Dodajemy informację, że do obsługi kredytu można stosować 2 rodzaje 
numerów ewidencyjnych, tj. numer Umowy lub numer zamieszczony w 
harmonogramie spłaty kredytu oraz serwisie transakcyjnym. Wskazujemy, 
że numery te można otrzymać w placówkach i BOK.  

Obsługa dyspozycji 
składanych przez telefon - 
§ 23 

Do dotychczasowych zasad nagrywania rozmów telefonicznych dodajemy 
rozmowy prowadzone z pracownikami placówek. Dotyczy to dyspozycji 
składanych przez telefon.  

Cały regulamin Przenosimy do tabeli funkcjonalności informacje jak wygląda identyfikacja 
tożsamości Kredytobiorcy oraz co można zrobić w poszczególnych kanałach 
dostępu.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
 

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

bez ponoszenia opłat.  

Podstawa wprowadzenia zmian 
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Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania Kredytu samochodowego dla osób 

fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 39 ust. 1 pkt 6 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści m.in. gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalność naszych produktów i usług. Kolejną 

przyczyną zmian jest konieczność zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększającą 

zakresu obowiązków i nie zmniejszającą zakresu Twoich uprawnień. Informacje wskazane w tabeli opisują 

faktyczne powody zmian. 

Kredyt samochodowy online 

05 czerwca 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Najważniejsze zmiany 

 Dodajemy wobec Wnioskodawcy/Kredytobiorcy wymóg posiadania numeru PESEL. 

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

 Wprowadzamy zasadę, że wniosek kredytowy może być złożony wyłącznie jako indywidualny. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek Przenosimy do słowniczka i ujednolicamy, względem innych regulaminów, 
pojęcia:, Identyfikator, Identyfikator dodatkowy. 

Modyfikujemy pojęcia: hasło jednorazowe i numer PIN do aplikacji mobilnej, 
dostosowując je do nowej metody potwierdzania operacji wykonywanych w 
serwisie transakcyjnym oraz akceptacji umowy. 

Usuwamy pojęcie hasło sms, ponieważ zgodnie z nową definicją hasła 
jednorazowego jest to jedna z jego form. 

W definicji Wnioskodawcy wprowadzamy wymóg posiadania numeru PESEL. 

Wymogi wobec 
Kredytobiorcy - § 4 

Zgodnie z nową definicją Wnioskodawcy dodajemy obowiązek posiadania 
numeru PESEL. 

Zawarcie umowy w formie 
elektronicznej - § 10 

Przygotowujemy nowy sposób przyjęcia oferty Umowy w formie 
elektronicznej. Dlatego wprowadzamy zapis o możliwości jej akceptacji 
numerem PIN do aplikacji mobilnej.  

Spłata kredytu - § 13 Usuwamy zapis o terminie spłaty pierwszej raty, ponieważ występuje on 
również w Umowie. 

Obsługa Kredytu - § 21 Dodajemy informacje, że: 

 do obsługi kredytu można stosować 2 rodzaje numerów ewidencyjnych, 
tj. numer Umowy lub numer zamieszczony w harmonogramie spłaty 
kredytu oraz serwisie transakcyjnym. Wskazujemy, że numery te można 
otrzymać w placówkach i BOK.  

 zmiana hasła, numeru PIN do aplikacji mobilnej oraz identyfikatora 
dodatkowego może być wykonana samodzielnie przez Kredytobiorcę. 

Obsługa dyspozycji 
składanych przez telefon - 
§ 22 

Do dotychczasowych zasad nagrywania rozmów telefonicznych dodajemy 
rozmowy prowadzone z pracownikami placówek. Dotyczy to dyspozycji 
składanych przez telefon. 
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Zmiana Taryfy prowizji i 
opłat - § 27 

Dodajemy nowe przyczyny zmiany taryfy prowizji i opłat przez Bank: 

 zmiana stopy referencyjnej i depozytowej,  

 konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, 
wprowadzenia zmian porządkowych, 

 zmiana nazwy produktów i usług. 

Awarie systemu bankowego 
- § 39 

Dodajemy informacje, że: 

 o modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacjach 
technicznych systemu bankowego zawiadamiamy na minimum 3 dni 
przed rozpoczęciem tych prac, 

 o zakończeniu prac nad awarią systemu bankowego zawiadamiamy w 
chwili powzięcia informacji o terminie ich zakończenia. 

AXA TU S.A. i AXA 
Ubezpieczenia TUiR S.A.  
- § 42 

Dodajemy adresy siedziby AXA Życie TU S.A. oraz AXA Ubezpieczenia TUiR 
S.A. 

Cały regulamin  Wprowadzamy zasadę, że wniosek kredytowy może być złożony 
wyłącznie jako indywidualny. Z tego powodu usuwamy zapisy właściwe 
dla wniosków składanych wspólnie.  

 Przenosimy do tabeli funkcjonalności informacje jak wygląda 
identyfikacja tożsamości Kredytobiorcy oraz co można zrobić w 
poszczególnych kanałach dostępu. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

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

bez ponoszenia opłat.  

Podstawa wprowadzanych zmian  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania Kredytu samochodowego online dla 

osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 37 ust. 1 pkt 6 i 7). Pozwalają one na 

modyfikację treści m.in. gdy rozszerzamy lub zmieniamy funkcjonalność naszych produktów i usług. Kolejną 

przyczyną zmian jest konieczność zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększającą 

zakresu obowiązków i nie zmniejszającą zakresu Twoich uprawnień. Informacje wskazane w tabeli opisują 

faktyczne powody zmian. 

mPożyczka 

05 czerwca 2017 r. zmieniamy Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek Przenosimy do słowniczka i ujednolicamy, względem innych regulaminów, 
pojęcia: Identyfikator, Identyfikator dodatkowy. 

Spłata pożyczki - § 13 Usuwamy zapis o terminie spłaty pierwszej raty, ponieważ występuje on 
również w Umowie kredytu. 
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Identyfikacja 
pożyczkobiorcy - § 19 

Przenosimy do tabeli funkcjonalności informację jak wygląda identyfikacja 
tożsamości Pożyczkobiorcy w poszczególnych kanałach dostępu. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

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

bez ponoszenia opłat.  

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 32 ust. 1 pkt 7). Pozwalają one na modyfikację treści w celu 

zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększającą zakresu obowiązków i nie 

zmniejszającą zakresu Twoich uprawnień. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

 


