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1Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 
zawartej #data zawarcia umowy#r. na warunkach: 

 
2<<Umowa  
o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej umową>>  
 

 

3,4<<Umowa 
o prowadzenie bankowych rachunków dla klientów Private Banking, zwana dalej 
umową>> 

Kto zawiera umowę i na jak długo? 

5posiadacz rachunku  bank  

1. #imię/imiona# #nazwisko# 

adres zamieszkania:  
6<<nr PESEL>>/ 
7<<paszport>>: 

 

adres e-mail:  

nr tel. komórkowego:   

 
2. 8#imię/imiona# #nazwisko# 

adres zamieszkania:  
9<<nr PESEL>>/ 
10<<paszport>>: 

 

adres e-mail:  
nr tel. komórkowego:   

 

mBank S.A.1/ z siedzibą w #podać adres siedziby#, wpisany pod 

numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-
021-50-88, wysokość kapitału zakładowego # aktualna wysokość 

kapitału zakładowego # zł na dzień # data ustalenia wysokości 

kapitału zakładowego #r., reprezentowany przez: #dane osób 

reprezentujących bank#, zwany dalej bankiem.  

okres obowiązywania umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

data zawarcia umowy  

11,12#data zawarcia umowy#r. 
13Dniem zawarcia umowy jest dzień, w którym zaakceptowałeś 

umowę w serwisie transakcyjnym. 
14Dniem zawarcia umowy jest dzień, w którym zaakceptowałeś 

umowę w aplikacji mobilnej. 
15,16,17,18,19Dniem zawarcia umowy jest dzień, w którym umowa 

została zaakceptowana przez bank. 20,21,22,23<<W tym samym dniu 

otrzymasz informację o akceptacji umowy przez bank. >> 

Jakie rachunki mogą być prowadzone na podstawie umowy i kiedy bank otworzy rachunek? 

rodzaje rachunków 

Na podstawie umowy bank może prowadzić następujące rodzaje rachunków:  

1) rachunki osobiste (oszczędnościowo-rozliczeniowe),  

2) rachunki oszczędnościowe 

zwane dalej rachunkami. 

 
1 występuje na potwierdzeniu zawarcia umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy nie występuje w procesie zawarcia umowy w postaci elektronicznej z udziałem doradcy 

w placówce banku oraz w procesie otwarcia rachunku z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i zdjęcia dowodu osobistego w aplikacji mobilnej, w procesie zawarcia umowy 
przy użyciu e-dowodu (z pinem), dla klientów zawierających umowę w postaci elektronicznej z identyfikacją za pośrednictwem kuriera, dla klientów zawierających 

umowę przy użyciu e-dowodu (bez pinu) i zdjęcia twarzy w aplikacji mobilnej  
2 występuje dla umowy innej niż umowa dla klientów Private Banking  
3 występuje dla umowy dla klientów Private Banking. 
4 na umowie dla klientów Private Banking występują zapisy, które dotyczą umowy zawieranej pisemnie, przy użyciu e-dowodu (z pinem) oraz zapisy, które są 
oznaczone przypisem „występuje dla umowy zawieranej przez klientów Private Banking”   
5sekcje dot. posiadacza rachunku należy powielić zgodnie z ich liczbą 
6występuje zawsze dla obywatela RP 
7występuje dla rezydenta i nierezydenta (tylko dla klientów Private Banking) który nie ma nr PESEL, nie występuje w procesie zawarcia umowy za pośrednictwem wideo 
w aplikacji mobilnej oraz w procesie zawarcia umowy w postaci elektronicznej z udziałem doradcy w placówce banku 
8 rachunki wspólne nie występują w procesie zawarcia umowy za pośrednictwem wideo w aplikacji mobilnej  
9występuje zawsze dla obywatela RP 
10występuje dla rezydenta nie posiadającego nr PESEL i nierezydenta (tylko dla klientów Private Banking) 
11 występuje dla umowy zawieranej pisemnie   
12 w procesie gdzie umowę dostarcza pracownik placówki jest to data wydruku dokumentów przez pracownika - data powinna być zgodna z datą zebrania podpisu od 

klienta 
13 występuje dla umowy zawieranej w serwisie transakcyjnym 
14 występuje dla umowy zawieranej za pośrednictwem wideo w aplikacji mobilnej 
15 występuje dla umowy zawieranej w postaci elektronicznej z udziałem doradcy w placówce banku  
16 występuje dla klientów otwierających rachunek z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i zdjęcia dowodu osobistego w aplikacji mobilnej 
17 występuje w procesie zawarcia umowy przy użyciu e-dowodu (z pinem) 
18 występuje dla klientów zawierających umowę w postaci elektronicznej z identyfikacją za pośrednictwem kuriera 
19 występuje dla klientów zawierających umowę przy użyciu e-dowodu (bez pinu) i zdjęcia twarzy w aplikacji mobilnej. Występuje od momentu zakodowania w procesie 
20 występuje dla klientów otwierających rachunek z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i zdjęcia dowodu osobistego w aplikacji mobilnej 
21 występuje w procesie zawarcia umowy przy użyciu e-dowodu (z pinem) 
22 występuje dla klientów zawierających umowę w postaci elektronicznej z identyfikacją za pośrednictwem kuriera 
23 występuje dla klientów zawierających umowę przy użyciu e-dowodu (bez pinu) i zdjęcia twarzy w aplikacji mobilnej. Występuje od momentu zakodowania w procesie 
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 Rachunek osobisty służy przede wszystkim do przechowywania pieniędzy i dokonywania płatności 

(np. przelewów). Rachunek oszczędnościowy służy przede wszystkim do gromadzenia oszczędności. 

Informacje o aktualnej ofercie banku dotyczącej rachunków znajdziesz 24<<na stronie internetowej 

banku>> 25<<w oddziałach banku>> oraz w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej BOK. 

otwarcie rachunku 

Rachunek zostanie otwarty na podstawie Twojego wniosku (dyspozycji). 

 Pierwszy rachunek zostanie otwarty na podstawie wniosku, który złożyłeś przed zawarciem tej 

umowy.   

potwierdzenie otwarcia rachunku 

Po otwarciu rachunku otrzymasz e-mailem potwierdzenie otwarcia rachunku, które: 
1) wskazuje numer rachunku, 

2) określa rodzaj rachunku, jego walutę i oprocentowanie, 

3) jest załącznikiem do umowy.  

Co to jest wyciąg i jak będziesz go otrzymywał?  

informacje ogólne   
Wyciąg zawiera informacje o każdej zmianie salda na Twoim rachunku. 

 Informacje znajdujące się na wyciągu znajdziesz również w serwisie transakcyjnym. 

sposób przesyłania wyciągu 

i informacji o obciążeniach 

rachunków 

1. Zawierając umowę zgadzasz się, aby bank raz w miesiącu przesyłał Ci e-mailem bezpłatny wyciąg 

do każdego rachunku otwartego na jej podstawie. 

2. Bank przekaże Ci informacje o obciążeniach rachunków otwartych na podstawie umowy w formie i 

trybie, jakie wskazałeś we wniosku o rachunek. W każdej chwili możesz zmienić sposób, w jaki 

bank przekazuje Ci te informacje. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z regulaminu. 

3. W każdej chwili możesz zrezygnować z wyciągu przesyłanego e-mailem i zamówić wyciąg 

papierowy za sporządzenie i wysłanie którego bank pobierze opłatę. Wysokość opłaty określa 

#nazwa taryfy prowizji i opłat#. Jeśli zrezygnujesz z wyciągu przesyłanego e-mailem, informacje 

o obciążeniach rachunków otrzymasz e-mailem, po każdym obciążeniu rachunku. 

Produkty dodatkowe do rachunku 

produkty dodatkowe do rachunku 

Na podstawie umowy bank może:   

1) wydać Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie kartę debetową do rachunku, zwaną dalej kartą, 

2) otworzyć i prowadzić dla Ciebie lokatę (rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej), zwaną 

dalej lokatą. 

 Informacje o aktualnej ofercie banku dotyczącej kart i lokat znajdziesz 26<<na stronie internetowej 

banku>>27<< w oddziałach banku>> oraz w BOK.  

Informacje dotyczące karty 

wydanie karty   
1. Karta zostanie wydana na podstawie Twojego wniosku. 

2. O kartę możesz zawnioskować podczas otwierania rachunku lub w każdej chwili po jego otwarciu.  

potwierdzenie wydania karty 

Użytkownik karty wraz z kartą otrzyma potwierdzenie wydania karty, które:  

1) stanowi dowód wydania karty, 

2) jest załącznikiem do umowy. 

 Użytkownik karty to osoba, na której imię i nazwisko została wydana karta. 

prawo do odstąpienia  

1. W terminie 14 dni od otrzymania pierwszej karty możesz odstąpić od umowy w zakresie 

wydawania kart.  

2. Prawo to przysługuje, jeśli nie wykonałeś żadnej transakcji przy użyciu otrzymanej karty. 

sposób odstąpienia  

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie wydawania kart możesz złożyć pisemnie w 
28<<placówce>> 29<<oddziale>> banku lub wysyłać je pocztą.  

2. Adres do wysyłki znajdziesz na końcu umowy (adres korespondencyjny banku). 

3. Oświadczenie, aby było skuteczne, musisz złożyć przed upływem 14 dni od otrzymania pierwszej 

karty wydanej na podstawie tej umowy. Dla zachowania terminu wystarczy, że wyślesz je pocztą. 

30<< Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie wydawania kart może złożyć jeden z 

posiadaczy rachunku i będzie ono skuteczne również dla drugiego. >> 

skutek odstąpienia  

Odstąpienie od umowy w zakresie wydawania kart oznacza, że bank nie będzie mógł wydawać kart do 

rachunków otwartych na podstawie tej umowy. 

 W każdej chwili możesz podpisać z bankiem aneks, który przywróci tę możliwość. 

31,32<< Dane karty, o którą teraz wnioskujesz >> 

<<w tej części pojawiają się pola analogicznie jak na wniosku o wydanie karty debetowej w częściach: Dane dotyczące karty i usługi 

dodatkowe >> 

Informacje dotyczące lokaty 

 
24 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
25 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
26 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
27 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
28 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
29 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
30 sekcja występuje dla umowy wspólnej  
31 sekcja występuje dla umowy zawieranej w placówce banku lub u agenta banku, gdy posiadacz rachunku zawierając umowę wnioskuje jednocześnie o wydanie karty; 

powielić zgodnie z liczbą wnioskowanych kart  
32 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
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otwarcie lokaty 

1. 33<<Lokata zostanie otwarta na podstawie Twojego wniosku.>> / 34<< Co do zasady lokata 

zostanie otwarta na podstawie Twojego wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zakończy się 

lokata nieodnawialna, a Ty nie wskażesz nam co mamy zrobić z pieniędzmi, jakie były na niej 

zgromadzone. Jeśli nie będziemy się mogli z Tobą skontaktować w tej sprawie - otworzymy dla 

Ciebie lokatę na kolejny taki sam okres i przekażemy na nią pieniądze z zakończonej lokaty>>.  

2. O lokatę możesz zawnioskować podczas otwierania rachunku lub w każdej chwili po jego otwarciu. 

35,36<< Wniosek o otwarcie lokaty będziesz mógł złożyć po ukończeniu 18 roku życia.>> 

potwierdzenie otwarcia lokaty  

Po otwarciu lokaty będziesz mógł pobrać z serwisu transakcyjnego potwierdzenie otwarcia lokaty, które: 

1) określa warunki na jakich została otwarta lokata,  

2) jest załącznikiem do umowy.  

A jeśli zmienisz zdanie po zawarciu umowy? 

prawo do odstąpienia od umowy  

37<<W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy możesz od niej odstąpić.>> 
38<< W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego potwierdzenia zawarcia umowy możesz od niej 

odstąpić.>> 

 

 Do terminu odstąpienia nie wlicza się dnia zawarcia umowy. 

 Prawo do odstąpienia od umowy jest Twoim prawem do namysłu i zmiany zdania. Nie musisz 

wskazywać powodu, dla którego odstępujesz od umowy.   

sposób odstąpienia od umowy 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć pisemnie w 39<<placówce>> 
40<<oddziale>> banku lub wysyłać je pocztą.  

2. Adres do wysyłki znajdziesz na końcu umowy (adres korespondencyjny banku) lub we wzorze 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
3. Oświadczenie, aby było skuteczne, musisz złożyć przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Dla zachowania terminu wystarczy, że wyślesz je pocztą. 

41<<  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć jeden z posiadaczy rachunku i będzie 

ono skuteczne również dla drugiego.>> 

skutek odstąpienia od umowy  
Umowę, od której odstąpiłeś uważa się za niezawartą. Oznacza to, że Twoje rachunki i produkty 

dodatkowe do rachunków zostaną zamknięte.  

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę?   

zasady wypowiedzenia umowy 

1. Umowa może być wypowiedziana zarówno przez Ciebie jak i przez bank.  

2. Tryb i zasady wypowiedzenia umowy określa #nazwa regulaminu rachunków#, dalej jako regulamin 

rachunków. 

okres wypowiedzenia umowy 

1. Jeśli Ty wypowiadasz umowę - okres wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc.  
2. Jeśli bank wypowiada umowę - okres wypowiedzenia umowy wynosi dwa miesiące.   

 W okresie wypowiedzenia umowa obowiązuje. Rozwiąże się dopiero po upływie tego okresu. Okres 

wypowiedzenia liczy się od otrzymania wypowiedzenia umowy. 

 Regulamin rachunków określa sytuacje, w których możesz wypowiedzieć umowę w innym trybie. 

skutek wypowiedzenia umowy 
Z upływem okresu wypowiedzenia, umowa zostanie rozwiązana. Oznacza to, że Twoje rachunki i 

produkty dodatkowe do rachunków zostaną zamknięte.  

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?  

administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest bank.  

inspektor danych osobowych 
Funkcję Inspektora danych osobowych pełni pracownik banku, z którym skontaktujesz się pod 

adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl 

podstawa podania danych  i cel ich 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 
1) 42<<aby zidentyfikować i potwierdzić Twoją tożsamość; w tym celu będziemy przetwarzać Twój 

wizerunek na podstawie Twojej zgody,>> 

2) 43, 44<< aby zidentyfikować i potwierdzić Twoją tożsamość przed zawarciem umowy. W tym celu 

i na podstawie Twojej jednorazowej zgody będziemy przetwarzać Twój wizerunek. Pozyskujemy 

go w procesie zawarcia umowy. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, które zrealizowaliśmy przed jej wycofaniem. Jeśli wycofasz tę zgodę to 

będziemy przetwarzać Twój wizerunek: 

a) dla celów naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

b) aby wykazać, że prawidłowo zidentyfikowaliśmy i potwierdziliśmy Twoją tożsamość,>>   

3) aby realizować umowę, w tym wykonywać dyspozycje. Jest to niezbędne do jej prawidłowego 
wykonania, 

4) aby przesyłać Ci materiały marketingowe usług i produktów: 

 
33 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
34 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
35 występuje dla umowy zawieranej z jednym posiadaczem rachunku w wieku 13-18 lat 
36 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
37 występuje na umowie dla klientów masowych i klientów Private Banking, niezależnie od ilości posiadaczy 
38 występuje dla potwierdzenia zawarcia umowy  
39 występuje na umowie dla klienta masowego- tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
40 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
41 sekcja występuje dla umowy zawieranej z dwoma posiadaczami rachunku 
42 występuje w procesie zawarcia umowy przy użyciu e-dowodu (z pinem) 
43 występuje dla klientów zawierających umowę z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i zdjęcia dowodu osobistego w aplikacji mobilnej 
44 występuje dla klientów zawierających umowę przy użyciu e-dowodu (bez pinu) i zdjęcia twarzy w aplikacji mobilnej 
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a) własnych banku oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej banku. Wykaz spółek 

znajdziesz na stronie www.mbank.pl, w zakładce grupa mBanku, 

b) podmiotów współpracujących z bankiem (materiały prześlemy za Twoją zgodą), 

5) na potrzeby prowadzonej działalności, w tym w celach:  

a) statystycznych i analitycznych,  

b) budowy, monitorowania i zmiany metod wewnętrznych oraz metod i modeli w sprawie 
wymogów ostrożnościowych, w tym ryzyka operacyjnego,  

c) obsługi reklamacji,  

d) dochodzenia i sprzedaży należności,  

e) archiwizacji, 

f) realizacji ciążących na nas obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. 

automatyczne decyzje w trakcie 

umowy 

Aby wykonywać umowę możemy przetwarzać Twoje dane w sposób automatyczny. 

Korzystamy z danych, które nam podałeś. Masz prawo odwołać się od naszej automatycznej decyzji (w 

BOK 45<<, w oddziale>> lub w placówce banku). 

komu przekazujemy Twoje dane 

Aby móc: 
1) wykonywać umowę, 

2) realizować prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa,  

Twoje dane osobowe przekazujemy do:  

1) instytucji, które prawo upoważnia do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad bankiem 

np. KNF, UOKiK, 

2) podmiotów, które pośredniczą w dokonywaniu płatności (np. Visa, Mastercard), 

3) podmiotów, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz (np. firmy kurierskie). 

Jeśli nie będziesz spłacać należności wynikających z umowy, Twoje dane osobowe będziemy mogli 

przekazać podmiotom zewnętrznym, które prowadzą działania windykacyjne. 

okres przetwarzania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu ostatniej umowy z bankiem 

(aby móc ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń). Po upływie tego okresu zanonimizujemy  te 

dane. 

przelewy zagraniczne 

Realizacja przelewów zagranicznych za pośrednictwem SWIFT oznacza, że dostęp do danych 

osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie 

zobowiązały się do wykorzystywania tych danych wyłącznie do walki z terroryzmem, z poszanowaniem 
gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych. 

 SWIFT to Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. 

46<< Twoje zgody 

47<<zgoda na komunikację 

elektroniczną>> 

Zgadzam się, że będę otrzymywać od banku, za pomocą komunikacji elektronicznej, w tym: sms, e-

mail oraz na inne urządzenia telekomunikacyjne, które użytkuję, informacje handlowe i marketingowe 

dotyczące usług i produktów własnych banku oraz spółek z jego grupy kapitałowej. Nazwy tych spółek 

są wymienione na stronie internetowej #podać link#.   
48<<  tak  nie >> 
49<< posiadacz rachunku I  tak  nie   posiadacz rachunku II   tak  nie >> 

50<<zgoda na komunikację 

telefoniczną>> 

Zgadzam się, aby bank kontaktował się ze mną w celach marketingowych na numery telefonów, które 

ode mnie otrzymał. 
51<<  tak  nie >> 
52<< posiadacz rachunku I  tak  nie   posiadacz rachunku II   tak  nie >> 

53,54,55zgoda na marketing spółek 

#nazwa ubezpieczyciela#  

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania od banku materiałów 

marketingowych usług i produktów spółek # nazwa ubezpieczyciela# oraz # nazwa ubezpieczyciela#, 

obie z siedzibą w #podać adres siedziby#. 
56<<  tak  nie >> 
57<< posiadacz rachunku I  tak  nie   posiadacz rachunku II   tak  nie >>  

58,59zgoda na jednorazowe 

pobranie raportu BIK 

Zgadzam się na jednorazowe pobranie informacji o moich zobowiązaniach w BIK aby bank mógł mi 

przedstawić zindywidualizowaną ofertę kredytową po otwarciu konta. Potwierdzam, że zapoznałem/am 

się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez BIK #podać link# 
<<  tak  nie>> 
Jeśli nie chcesz abyśmy pobierali raport BIK w późniejszym czasie możesz złożyć sprzeciw zgodnie z 

informacjami zawartymi w #pakiecie RODO# – więcej informacji na stronie #podać link# 

>> 

<<Twoje uprawnienia>> 

prawa dotyczące przetwarzanych 

danych 

60<< 

1. Za pośrednictwem BOK lub w placówkach banku: 

1) masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,  

2) możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

2. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony Twoich danych. 
>> 

 
45 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
46 sekcja występuje dla nowych klientów banku oraz dla istniejących klientów, gdy w procesie zbierana będzie zgoda na marketing spółek ubezpieczyciela  
47 występuje dla nowych klientów 
48 występuje dla umowy zawieranej z jednym posiadaczem rachunku 
49 występuje dla umowy zawieranej z dwoma posiadaczami rachunku 
50 występuje dla nowych klientów 
51 występuje dla umowy zawieranej z jednym posiadaczem rachunku 
52 występuje dla umowy zawieranej z dwoma posiadaczami rachunku 
53 dodatkowo występuje dla istniejących klientów, gdy podczas wnioskowania o rachunek zbierana będzie zgoda na marketing spółek ubezpieczyciela 
54 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
55 nie występuje dla klienta poniżej 18 roku życia 
56 występuje dla umowy zawieranej z jednym posiadaczem rachunku 
57 występuje dla umowy zawieranej z dwoma posiadaczami rachunku 
58 występuje gdy podczas wnioskowania o rachunek zbieramy tę zgodę 
59 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
60 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
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61<< 

1. W oddziale banku: 

1) masz prawo do dostępu do danych oraz ich przeniesienia, 

2) możesz żądać usunięcia swoich danych. 

2. W oddziale banku lub w serwisie transakcyjnym masz prawo do sprostowania swoich danych. 

3. Za pośrednictwem BOK lub w placówkach oraz w oddziale banku możesz żądać ograniczenia lub 
wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

4. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony Twoich danych. 

 >> 

Twoje zgody i Pakiet RODO 

Wszystkie zgody możesz zmienić lub odwołać za pośrednictwem BOK i w placówkach 62<<lub 
oddziałach>> banku. Dodatkowo wybrane zgody możesz złożyć lub odwołać w serwisie 

transakcyjnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 

wycofaniem. Więcej informacji na temat celów i zasad przetwarzania danych, w tym Twoich 

uprawnień, znajdziesz w # podaj nazwę Pakietu RODO # i na stronie #podać link# 

Twoje oświadczenia, deklaracje, umocowania dla banku 

autentyczność danych 

przekazanych do banku 

Potwierdzam, że wszystkie dane które przekazałem do banku w celu zawarcia umowy podałem 

dobrowolnie, są one kompletne i prawdziwe. 

informacje i dokumenty  

1. 63<<Bank poinformował mnie o możliwości złożenia w każdym czasie dyspozycji dotyczącej 

udostępnienia mi postanowień umowy wraz z jej integralnymi częściami.  

2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem dokument dotyczący opłat>>.  
64 << 

1. Bank poinformował mnie o możliwości złożenia w każdym czasie dyspozycji dotyczącej 
udostępnienia mi postanowień umowy wraz z jej integralnymi częściami.   

2. Potwierdzam, że wraz z umową bank przekazał mi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

3. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem dokument dotyczący opłat.>> 

integralne (nieodłączne) części 
umowy  

Potwierdzam, że przed zawarciem umowy bank udostępnił mi dokumenty będące integralną częścią 

umowy wymienione na końcu umowy w sekcji „Postanowienia końcowe” oraz tabelę kursową banku. 
Wiem, że dokumenty te oraz tabela kursowa banku mnie obowiązują i znajdują się na stronie 

internetowej banku.  

ochrona środków przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem Arkusz Informacyjny dla deponentów. 

 Arkusz Informacyjny dla deponentów zawiera informacje o tym, że pieniądze zgromadzone na 

Twoich rachunkach są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. 

pobieranie środków z innych 

rachunków bankowych 

W sytuacji braku wpłaty na rachunek, na którym wystąpiło saldo debetowe upoważniam bank do 

pobrania kwoty niespłaconej w ciągu 30 dni od dnia jego powstania z dowolnego rachunku bankowego, 

którego jestem posiadaczem.   

65<<zdjęcie na karcie>> Oświadczam, że wybrane przeze mnie zdjęcie spełnia wymogi określone w #nazwa regulaminu kart 

debetowych#. 

66<<oświadczenie o źródle 

pochodzenia środków 

zgromadzonych na rachunkach 

bankowych>> 

Oświadczam, że źródłem pochodzenia środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jest: 
67<<#zgodnie z tym, co klient podał na wniosku#>>. 
68<< posiadacz rachunku I: # zgodnie z tym, co klient podał na wniosku#, 

posiadacz rachunku II: # zgodnie z tym, co klient podał na wniosku#>>. 

69<<kraj pochodzenia środków>> 

70<< #kraj wskazany przez klienta#>> 
71<< posiadacz rachunku I: #kraj wskazany przez klienta#, 

posiadacz rachunku II: #kraj wskazany przez klienta#>>. 

72<<oświadczenie o źródle 

pochodzenia majątku>> 

Oświadczam, że źródłem pochodzenia majątku jest 73<<# zgodnie z tym, co klient podał na 

wniosku#>>. 
74<< posiadacz rachunku I: # zgodnie z tym, co klient podał na wniosku#, 
posiadacz rachunku II: # zgodnie z tym, co klient podał na wniosku#>>. 

 

Postanowienia końcowe   

sposób składania wniosków i 

dyspozycji 

1. Wnioski i dyspozycje dotyczące umowy, rachunków i produktów dodatkowych do rachunków możesz 

składać w serwisie transakcyjnym, BOK 75<<, w oddziale>> lub w placówce banku. 

2. Informacje o sposobach składania poszczególnych wniosków i dyspozycji znajdziesz na stronie 

internetowej banku oraz w BOK. 

 
61 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
62 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
63 sekcja występuje dla umowy zawieranej w placówce banku, w oddziale banku lub w punkcie agenta banku 
64 sekcja występuje dla umowy zawieranej poza placówką banku lub w poza punktem agenta banku 
65 występuje, jeśli posiadacz rachunku będzie chciał aby na karcie znajdowało się jego zdjęcie 
66 występuje tylko na umowie dla klientów Private Banking 
67 występuje dla jednego posiadacza, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku 
68 występuje dla dwóch posiadaczy, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku 
69 występuje tylko na umowie dla klientów Private Banking 
70 występuje dla jednego posiadacza, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku 
71 występuje dla dwóch posiadaczy, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku 
72 występuje dla klientów Private Banking wtedy, gdy na wniosku zostanie wypełnione oświadczenie o źródle pochodzenia majątku (czyli gdy: 

wnioskodawca/współwnioskodawca: w polu obywatelstwo i/lub kraj urodzenia i/lub kraj pochodzenia środków wskaże kraj trzeci wysokiego ryzyka, 
wnioskodawca/współwnioskodawca jest (lub w ciągu ostatniego roku był) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub, jest (lub w ciągu ostatniego roku 

był) członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub, występuje w bazie FACTIVA) 
73występuje dla jednego posiadacza, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku  
74 występuje dla dwóch posiadaczy, literał zgodnie z tym, co klient podał na wniosku 
75 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
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76<<rozwiązanie umów, które 

zawarliśmy wcześniej>> 

1. Z dniem wejścia w życie tej umowy rozwiązaniu ulegają wszystkie wcześniejsze umowy ramowe, 

na podstawie których świadczymy dla Ciebie produkty i usługi, o których mówimy w tej umowie. 

Zasady tej nie stosujemy wobec umów, które zawarliśmy: 

1) jako umowy indywidualne - odrębnie z każdym z posiadaczy rachunku (gdy ta umowa jest 

umową wspólną), 

2) jako umowy wspólne – z Tobą i osobą inna niż osoba wymieniona w tej umowie.  
2. Jeśli umowa, którą zawarliśmy wcześniej ulegnie rozwiązaniu to postanowienia:  

1) tej umowy, 

2) regulaminów, których lista znajduje się w niżej w tym punkcie  

stosujemy do wszystkich transakcji, jakie zawarliśmy, w tym do transakcji zawartych poza ramami 

jakiejkolwiek umowy ramowej. 

prawo umowy i język 
Do zawarcia oraz wykonywania umowy stosuje się prawo polskie, do porozumiewania się stosowany 

będzie język polski. 

integralne części umowy 

1. Dokumenty składające się na umowę, oprócz niniejszej umowy to:  

1) #nazwa regulaminu rachunków#, 
2) #nazwa regulaminu usług płatniczych#, 

3) #nazwa regulaminu kart debetowych#, 

4) #nazwa regulaminu terminowych lokat oszczędnościowych#, 

5) #nazwa regulaminu reklamacji#, 

6) #nazwa taryfy prowizji i opłat#,   

7) #nazwa tabeli stóp procentowych#, 

8) #Słowniczek pojęć#, 

9) #nazwa regulaminu promocji#, 

10) #nazwa regulaminu obsługi klientów#, 

11) #nazwa dokumentu wskazującego limity dla zleceń płatniczych realizowanych z rachunków#, 
12) #nazwa dokumentu wskazującego limity autoryzacyjne dla kart debetowych#, 

13) 77#inny regulamin, jeśli ma zastosowanie do produktów i usług objętych umową#. 

2. Tabela kursowa banku.  

sposób przekazania dokumentów 
będących integralną częścią 

umowy  

Bank udostępnia dokumenty oraz tabelę kursową banku będące integralną częścią umowy 
elektronicznie, przez zamieszczenie ich na stronie internetowej banku. Dokumenty udostępniane są w 

formie plików pdf.  

liczba egzemplarzy umowy 
78<<Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach.>> 
79<<Umowę sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach.>> 

80<< 

#imię i nazwisko osoby upoważnionej przez bank# 

 
81#odwzorowanie podpisu odręcznego# 

82#Pełnomocnik nr #nr pełnomocnictwa# 

 

 

#______________________________# 

#podpis złożony elektronicznie# 

>> 

83 <<Podpisy: 

! 

 

 

 

 

______________________________ 
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna 

podpis z upoważnienia banku 

I. Imię i nazwisko:       

 

 

podpis posiadacza rachunku/wzór podpisu 
84 85#data zawarcia umowy# r. 

 

! 

 
76 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
77występuje w przypadku wprowadzenia do stosowania regulaminu będącego integralną częścią umowy opisującego zasady korzystania z produktów i usług objętych 
umową 
78występuje dla umowy zawieranej pisemnie (bez względu na liczbę posiadaczy rachunku), w serwisie transakcyjnym przez jednego posiadacza rachunku, w procesie 

zawarcia umowy za pośrednictwem wideo w aplikacji mobilnej oraz w procesie zawarcia umowy w postaci elektronicznej z udziałem doradcy w placówce banku  
79występuje dla umowy zawieranej w serwisie transakcyjnym przez dwóch posiadaczy rachunku   
80 sekcja występuje dla umów zawieranych elektronicznie i dla potwierdzeń – wartości pobierane z modułu/serwisu  
81 dla umów finalizowanych elektronicznie, poza placówką  
82 dla umów finalizowanych elektronicznie, poza placówką 
83 sekcja występuje dla umowy zawieranej pisemnie  
84 występuje dla umowy zawieranej w placówce banku, w oddziale banku lub w punkcie agenta banku 
85 data jest taka sama jak w sekcji Kto zawiera umowę i na jak długo? 
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 II. Imię i nazwisko:       

 

 

podpis posiadacza rachunku/wzór podpisu 
86 87#data zawarcia umowy# r. 

! 

>> 

Wyjaśnienia:  

 symbol informacji – podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów umowy 

1/  1. Adres do korespondencji: mBank S.A. 88<<Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2>>/89  << Private Banking, 

ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa>> 
    2. Adres strony internetowej banku: www.mbank.pl 

 3. Adres e-mail: #adres kontaktowy# 

    4. Nr telefonu BOK: #nr infolinii# 

 

 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy wypełnij, podpisz i złóż 90<<w placówce banku>> 91<<w oddziale banku>> lub wyślij na poniżej wskazany 

adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

Adres korespondencyjny banku:  

mBank S.A., 92<<Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2 >>/93 << Private Banking, ul. Prosta 18, 00-850 

Warszawa>> 

 

Wzór oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy o prowadzenie bankowych rachunków 94<<dla osób 

fizycznych>> 95<<dla klientów Private Banking>>  

 

wpisz swoje 

dane: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(PESEL) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla 96<<osób fizycznych>> 97<<klientów Private Banking>> z dnia 

#data zawarcia umowy# zawartej z mBankiem S.A. z siedzibą w #podać adres siedziby#.  

 

Pieniądze zgromadzone na rachunkach otwartych na podstawie umowy, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy:  

 
86 występuje dla umowy zawieranej w placówce banku, w oddziale banku lub w punkcie agenta banku 
87 data jest taka sama jak w sekcji Kto zawiera umowę i na jak długo? 
88 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
89 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
90 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
91 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
92 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
93 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
94 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
95 występuje na umowie dla klientów Private Banking 
96 występuje na umowie dla klienta masowego - tzn. innej niż umowa dla klientów Private Banking 
97 występuje na umowie dla klientów Private Banking 

nazwa banku  

numer rachunku                           

http://www.mbank.pl/
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   ___________________________ 

data i podpis posiadacza rachunku 

                          


