Umowa o korzystanie z kart płatniczych

Szanowni Państwo,
aby zamówić kartę płatniczą, należy przesłać do mBanku 2 podpisane egzemplarze Umowy
o korzystanie z kart płatniczych mBanku.
Należy wykonać następujące czynności:
• uzyskać z Internetu plik zawierający 2 egzemplarze Umowy;
• wydrukować formularze Umowy;
• wypełnić wydrukowane egzemplarze oraz podpisać w odpowiednich miejscach;
• wysłać podspiane dokumenty (dwa egzemplarze Umowy) na adres: mBank Bankowość
Detaliczna BRE Banku SA; Skrytka Pocztowa 2108 Łódź 2;
Odesłanie podpisanej Umowy o korzystanie z kart płatniczych mBanku nie jest jednoznaczne
z zamówieniem karty oraz nie stanowi podstawy do realizacji dyspozycji dotyczących kart
płatniczych mBanku. W celu zamówienia karty oraz złożenia dyspozycji związanej z kartami
mBanku prosimy o wypełnienie wniosku o kartę płatniczą/debetową - po zalogowaniu
w serwisie transakcyjnym (zakładka Wnioski po lewej stronie menu lub) kontakt z mLinią pod
numerem telefonu 801 300 800.
Poniższa Umowa stanowi jedynie wiążącą ofertę mBanku w zakresie wydawania i używania kart
płatniczych mBanku. Wszelkie zmiany dokonywane w odniesieniu do jej postanowień nie są wiążące
dla mBanku i pociągają za sobą skutek w postaci niedojścia Umowy do skutku.
Próby dokonywania zmian w jej treści, bez złożenia odrębnego, wyraźnego oświadczenia o fakcie
dokonania modyfikacji oferty mBanku, będą uznane za podstęp w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
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....................................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................................
adres koresponedencyjny

......................................................................................................
adres koresponedencyjny

W dniu.................................................... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
wypełnia bank

zwanym dalej mBankiem, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………..........................,
wypełnia bank

a Panem/ Panią
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PESEL
……………………………………..
Rodzaj dokumentu tożsamości ………………………… seria ……………….. numer …………………
Telefon kontaktowy……………………………………………………….................................................
zwanym/zwaną dalej „Posiadaczem”,
zostaje zawarta:
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:
1. wydawania do rachunków, na wniosek Posiadacza, kart płatniczych,
2. 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 przed zawariem umowy 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.
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 „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 mBanku”
podawane są do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej mBanku w sieci Internet oraz mLinii.
4. W przypadku odstąpienia Posiadacza od Umowy zgodnie z ust. 1, mBank:
1. niezwłocznie zwraca Posiadaczowi opłatę za wydanie karty
2. ma prawo obciążyć Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty w wysokości równej opłacie za wydanie
duplikatu karty.
§ 4.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 5. 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian:
1. opłat i prowizji oraz
2. 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.
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