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Tabela funkcjonalności kanałów dostępu  

3 października 2017 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Część II - Usługi płatnicze 
realizowane z rachunków 

W listopadzie wprowadzimy dzienny limit na przelewy, które zlecasz  
w serwisie transakcyjnym. 

Dlatego w Tabeli dodajemy informację o tym, gdzie zmienisz limit, a także 
zablokujesz i odblokujesz możliwość jego zmiany.  

Datę od kiedy skorzystasz z tych rozwiązań, umieścimy na naszej stronie. 

Część VI – mEmisja plus Informujemy, że od 22 lipca 2017 roku nie oferujemy produktu mEmisja 
plus. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 18-11-2017 r. 

zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych ze 

skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli: 

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 19-11-2017 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu dla osób fizycznych  

(część VIII ust. 2 pkt 6). Pozwalają one na modyfikację w sytuacji rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności 

istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu informatycznego. Informacje wskazane w tabeli opisują 

faktyczne powody zmian. 

Karta debetowa 

28 września 2017 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Słowniczek Dodajemy pojęcia: Android Pay, Regulamin Android Pay.  

 Android Pay -  
§ 1, § 8 i § 9 

 Jeżeli skorzystasz z Androida Pay to oprócz postanowień Regulaminu 
kart debetowych będą Cię obowiązywały zapisy Regulaminu Android 
Pay. 

 Dla wybranych kart, które możesz dodać do telefonu (Android Pay):  
 nadasz PIN, 
 zapłacisz za zakupy, 

jeszcze zanim otrzymasz przesyłkę z kartą. 

 Datę od kiedy skorzystasz z tych rozwiązań, umieścimy na naszej stronie. 
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Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 27-09-2017 r. 

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

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 28-09-2017 r. 

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

Podstawa wprowadzenia zmian 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 57 ust. 1 pkt 5). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy 

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

faktyczne powody zmian.  

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 

23 października 2017 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych). 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? 

(numery paragrafów odnoszą się 
do zmienionej wersji regulaminu) 

Opis zmiany 

Sesje przelewów - § 4 Usuwamy informacje o godzinach sesji elixir, bo znajdziesz je na stronie 
internetowej Banku oraz w Biurze Obsługi Klienta. 

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 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych   

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (§ 12 ust. 7). Pozwalają one na modyfikację treści w celu 

zapewnienia jednoznaczności postanowień nie zwiększającą zakresu obowiązków i nie zmniejszającą Twoich 

uprawnień. Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian. 

 

 

 


