
 
 

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminach mBanku dla firm  

 

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A. – obowiązuje od 27 czerwca 2016 r. 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek  Modyfikujemy pojęcia: aplikacja mobilna, hasło, identyfikator, Posiadacz 

Rachunku, reprezentant, Użytkownik Usługi. 
 Dodajemy pojęcia: identyfikator dodatkowy, identyfikator podstawowy, 

należności przeterminowane, Karta Posiadacza Rachunku/Reprezentanta 
Posiadacza Rachunku, plik, raport, Użytkownik Rachunku. 

 Usuwamy pojęcia: autoryzacja transakcji płatniczej przez Płatnika, IBAN, 
NRB, tabela funkcjonalności kanałów dostępu. 

Podmioty obsługiwane przez 

Bank - § 3 

Rozszerzamy katalog podmiotów, dla których Bank otwiera i prowadzi 

rachunki bieżące i pomocnicze o: spółki komandytowe, szkoły publiczne, 
przedszkola publiczne, szkoły niepubliczne, przedszkola niepubliczne i inne 
placówki oświatowe. 

Dyspozycja otwarcia 

Rachunku - § 4 

Dodajemy zapisy o możliwości złożenia dyspozycji otwarcia kolejnego 

Rachunku samodzielnie i w dowolnym czasie przez każdego z Posiadaczy 
Rachunku/Reprezentantów Posiadacza Rachunku. 

Zawarcie umowy w formie 
elektronicznej - § 8 

Doprecyzowujemy zapisy o zawarciu Umowy w formie elektronicznej z 
wykorzystaniem serwisu transakcyjnego. 

Śmierć wspólnika spółki 
cywilnej - § 11 

Usuwamy zapisy dotyczące czynności podejmowanych przez Bank po śmierci 
jednego ze wspólników spółki cywilnej będącego Posiadaczem Rachunku. 

Karta Posiadacza Rachunku 
/ Reprezentanta Posiadacza 
Rachunku - § 14 

Dodajemy zapis, że Karta Posiadacza Rachunku/Reprezentanta Posiadacza 
Rachunku jest załącznikiem do Umowy i jest składana w momencie jej 
zawierania lub w przypadku uzyskania prawa do dysponowania Rachunkiem. 

Pełnomocnictwo do 
dysponowania Rachunkiem - 
§ 17 

Ograniczamy zakres pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania saldem 
dostępnym Rachunku wyłącznie przy użyciu karty debetowej. 

Identyfikacja tożsamości -  
§ 27 

Modyfikujemy zapisy o formach identyfikacji Użytkownika Rachunku. 

Rozmowy telefoniczne i 
połączenia wideo z Bankiem 
- § 31 

Dodajemy zapisy, że Bank nagrywa rozmowy prowadzone za pośrednictwem 
BOK i z pracownikami placówek Banku oraz utrwala wizerunek Użytkownika 
Rachunku podczas połączeń wideo.  

Dysponowanie Rachunkiem 

- § 32 

Dodajemy zapisy o konieczności osobistego i skutecznego wylogowania się z 

kanału dostępu po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika Rachunku. 

Zabezpieczenie dostępu do 

Rachunku - § 35, § 36, § 38 

Rozszerzamy obowiązki Użytkownika Rachunku w zakresie stosowania 

środków mających na celu zabezpieczenie dostępu do Rachunku. 

Oprocentowanie - § 41 Dodajemy zapisy, że Bank może dokonać zmiany wysokości oprocentowania 

Rachunku, etapowo lub jednorazowo w ciągu 12 miesięcy od daty 
wystąpienia, co najmniej jednej ze wskazanych przesłanek. 

Oprocentowanie należności 
przeterminowanych – § 41 

Dodajemy zapis, że należności przeterminowane będą się zmieniać w 
kierunku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.  

Rozwiązanie Umowy – § 47, 
§ 48, § 49 

 Dodajemy zapis, że Umowa o kredyt w rachunku bieżącym ulega 
rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Rachunku. 

 Dodajemy zapis, że Bank może wypowiedzieć Umowę Rachunku, gdy 
zachodzi podejrzenie, że Posiadacz Rachunku wykorzystuje lub ma zamiar 
wykorzystać działalność Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla 
celów mających związek z przestępstwem o charakterze skarbowym, 
ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym. 



 Dodajemy zapis, że po upływie terminu wypowiedzenia wymagalne stają 
się również inne należności związane z prowadzeniem Rachunku. 

Należności przeterminowane 
§ 50, § 51 

 Zmieniamy nazwę niedopuszczalnego salda debetowego na należności 
przeterminowane. 

 Dodajemy zapis, że powstanie należności przeterminowanych stanowi 
podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Bank. 

 Zmieniamy kolejność zaliczania wpłat na Rachunek na pokrycie zobowiązań 
Posiadacza Rachunku wobec Banku. 

Wyciągi do Rachunku - § 54 Dodajemy zapis o możliwości otrzymywania wyciągów w formie 
zaszyfrowanego załącznika do wiadomości e-mail przesyłanej przez Bank. 

Usługi do Rachunku – od  
§ 58 do § 74 

Dodajemy rozdział Usługi do Rachunku, w którym znajdują się zapisy 
dotyczące: debetowych kart płatniczych, dopuszczalnego salda debetowego, 
usługi powiadomienia sms/e-mail, usługi raport MT 940. 

Zgody marketingowe - § 76  Modyfikujemy zapisy o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody 
Posiadacza Rachunku/Reprezentanta Posiadacza Rachunku na 
otrzymywanie informacji handlowej. 

 Dodajemy zapisy o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody Posiadacza 
Rachunku/Reprezentanta Posiadacza Rachunku na przetwarzanie danych 
osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych AXA Życie TU 
S.A. i AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 

 Dodajemy zapisy o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody Posiadacza 
Rachunku/Reprezentanta Posiadacza Rachunku na przetwarzanie danych 
osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych Cyber 
Productivity S.A. 

Obowiązki informacyjne 
Posiadacza Rachunku  - § 78 

Modyfikujemy katalog zmian, o których Posiadacza Rachunku powinien 
informować Bank, a które dotyczą danych osobowych i danych związanych z 
prowadzoną działalnością. 

cała treść regulaminu Zastępujemy odwołanie do Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu, 
odwołaniem do informacji na stronie internetowej Banku w zakresie rodzajów 
dyspozycji i kanałów ich realizacji. 

Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. - obowiązuje 

od1 lipca 2016 r. 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek  Modyfikujemy pojęcia: przelew walutowy, przelew wychodzący, przelew 
zewnętrzny, sesja przychodząca, Umowa. 

 Dodajemy pojęcia: agent rozliczeniowy, akceptant, autoryzacja transakcji 
BLIK, dowód dokonania transakcji BLIK, kod BLIK, limit BLIK, Nabywca, 
system BLIK, system Elixir, szybka płatność BLIK, transakcja BLIK, 
urządzenie. 

 Usuwamy pojęcia: data końca obowiązywania Porozumienia, data początku 
obowiązywania Porozumienia, Elixir, EOG, Odbiorca zdefiniowany, 
odrzucenie płatności BLIK, opcja kosztów OUR, opcja kosztów SHA, 
Porozumienie, przelew zdefiniowany, SEPA, SWIFT, Wniosek o 
Porozumienie, Wniosek o usunięcie Porozumienia, złożenie zlecenia 
płatniczego w postaci polecenia zapłaty. 

Zastosowanie ustawy o 
usługach płatniczych - § 3 

Usuwamy powielenie zapisu z § 1 ust. 3. 

Obciążenie Rachunku i 
moment otrzymania zlecenia 
płatniczego przez Bank -  
§ 6 

 Modyfikujemy zapisy o momencie obciążenia Rachunku transakcją 
płatniczą. 

 Modyfikujemy zapisy o momencie otrzymania zlecenie płatniczego przez 
Bank. 

Wstrzymanie realizacji 
zlecenia płatniczego przez 
Bank - § 12 

Dodajemy zapisy o możliwości wstrzymania realizacji zlecenia płatniczego 
przez Bank.  



Odmowa przyjęcia i 
realizacji zlecenia 
płatniczego przez Bank- §13 

 Dodajemy zapis, że Bank odmawia przyjęcia zlecenia płatniczego, jeśli 
zachodzi podejrzenie, że jest ono nielegalne. 

 Dodajemy zapis, że Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego, jeśli 
Użytkownik Rachunku oświadczy, że nie zostało ono przez niego złożone. 

Odpowiedzialność 
Posiadacza Rachunku za 
nieautoryzowane transakcje 
płatnicze - §16  

Modyfikujemy zapisy o odpowiedzialności Posiadacza Rachunku za 
nieautoryzowane transakcje płatnicze.  

Wypłata gotówkowa- §22 Dodajemy zapis, że jednym z rodzajów wypłaty gotówkowej jest transakcja 

BLIK.  

Koszty wykonania transakcji 

płatniczej - §28 

Wyjaśniamy pojęcia kosztów: OUR i SHA.  

Sposób dostarczenia Zgody 

na polecenie zapłaty 
złożonej u Odbiorcy -  §47 

Modyfikujemy zapis o sposobie dostarczenia do Banku zgody złożonej u 

Odbiorcy. 

Transakcje Blik - Rozdział VI Dodajemy zapisy o transakcjach BLIK. 

Usługa invoobill- §72, §74, 
§76, §80 

 Modyfikujemy zapisy o warunkach korzystania z usługi invoobill i sposobie 
jej aktywacji. 

 Modyfikujemy zapisy o okresie obowiązywania Porozumienia i dacie 
pobrania Przesyłki. 

 Modyfikujemy zapisy o formularzu płatności invoobill. 
 Modyfikujemy zapisy o wygaśnięciu lub odwołaniu Porozumienia. 

Przelewy SWIFT - § 87 Dodajemy wyjaśnienie skrótu SWIFT.  

Przelew walutowy 
wewnętrzny - §88 

Modyfikujemy zapisy dotyczące wpłat i wypłat w postaci przelewu 
walutowego wewnętrznego. 

Wpłata gotówkowa 
dokonana w kasie w 
placówce Banku - §88 

Modyfikujemy zapisy dotyczące wpłaty gotówkowej dokonanej w placówce 
Banku.  

Cały regulamin  Usuwamy zapisy o zaktualizowanej wersji serwisu transakcyjnego.  
 Dzielimy regulamin na działy. 

Pozostałe zmiany w regulaminie mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 

 

 

 


