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§1.
1. Niniejsze „Warunki korzystania z usługi Raporty MT 940 dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” zwane
dalej Warunkami określają zasady korzystania przez Posiadaczy rachunków bieżących i pomocniczych w mBanku S.A. z
możliwości pobierania w formie elektronicznej raportów zawierających informacje o transakcjach i saldach na posiadanych
rachunkach.
2. Przez użyte w niniejszych Warunkach pojęcia rozumieć należy:
1) BOK - Biuro Obsługi Klientów, umożliwiające składanie reklamacji, wykonywanie dyspozycji, w tym zleceń płatniczych
związanych z funkcjonowaniem produktów oferowanych przez Bank oraz dostęp do informacji lub usług bankowych
powiązanych z produktami oferowanymi przez Bank za pośrednictwem połączenia telefonicznego (mlinia) lub połączenia
audio, video oraz czatu realizowanego za pośrednictwem strony internetowej Banku lub za pośrednictwem aplikacji
mobilnej,
2) plik – plik, który zachowuje zgodność ze standardem SWIFT MT940,
3) Rachunek – rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku,
4) Raport – zestawienie zawierające informacje o transakcjach i saldach na wybranym Rachunku,
5) Regulamin rachunków – Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.
6) taryfa prowizji i opłat – dokument określający wysokość prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank z tytułu
prowadzenia i dysponowania Rachunkiem oraz wykonywania innych czynności bankowych, a także określający rodzaje
zleceń płatniczych możliwych do zrealizowania z Rachunku;
7) Usługa – Usługa Raporty MT 940 dla firm,
8) Użytkownik Rachunku – osoba posiadająca prawo do dysponowania Rachunkiem, tj Posiadacz Rachunku,
Reprezentant Posiadacza Rachunku lub pełnomocnik ustanowiony do Rachunku.
3. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszych Warunkach mają znaczenie tożsame ze definiowanymi w Regulaminie
otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu otwierania i
prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
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§2.
Na podstawie niniejszych Warunków Bank udostępnia Posiadaczom rachunków bieżących i pomocniczych możliwość
pobierania pliku w postaci Raportu zawierającego operacje i salda w formie:
a) raportu dziennego,
b) raportu miesięcznego,
c) raportu za wybrany okres, jednak nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.
Usługą objęte są rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych.
Usługa uruchamiana jest oddzielnie dla każdego z Rachunków.
Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Posiadaczy Rachunków korzystających ze zaktualizowanej wersji serwisu
transakcyjnego.
§3.
W celu skorzystania z Usługi konieczne jest złożenie dyspozycji uruchomienia Usługi.
W zależności od formy prawnej prowadzonej przez Posiadacza Rachunku działalności dyspozycja uruchomienia Usługi może
być złożona:
1) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przez Posiadacza Rachunku,
2) w przypadku spółek cywilnych przez każdego z Posiadaczy Rachunku, ze skutkiem dla pozostałych Posiadaczy,
3) w przypadku pozostałych form prawnych przez każdego z Reprezentantów Posiadacza Rachunku będącego
Użytkownikiem Rachunku.
§4.
Złożenie dyspozycji dotyczącej uruchomienia Usługi może nastąpić w placówce, w BOK lub za pośrednictwem
zaktualizowanej wersji serwisu transakcyjnego.
Uruchomienie Usługi następuje niezwłocznie po złożeniu dyspozycji.
§5.
Po uruchomieniu Usługi na wybranym Rachunku, możliwość pobierania plików zostaje udostępniona wszystkim
Użytkownikom tego Rachunku, uprawnionym do dokonywania na nim transakcji.
Użytkownicy Rachunku mogą w dowolnym czasie, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, pobierać Raporty w wybranej
formie.
Generowanie pliku z Raportem za wskazany okres następuje w czasie rzeczywistym, po wybraniu opcji „Pobierz Raport”.
Pobranie pliku z Raportem nie wymaga dodatkowej autoryzacji hasłem jednorazowym.
W przypadku braku operacji na Rachunku we wskazanym okresie, zostanie wygenerowany Raport zawierający pustą listę
transakcji.
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Za korzystanie z Usługi Bank pobiera miesięczną opłatę zgodnie z taryfą prowizji i opłat dla firm. Opłata ta dotyczy każdej
uruchomionej Usługi.
Opłata za korzystanie z Usługi pobierana jest raz w danym miesiącu :
a) niezależnie od ilości pobranych plików w danym miesiącu oraz od ilości Użytkowników Rachunku uprawnionych do
ich pobierania,
b) proporcjonalnie do okresu korzystania z Usługi.
Opłata za korzystanie z Usługi pobierana jest z Rachunku, do którego została uruchomiona.
Taryfa prowizji i opłat może ulec zmianie w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie rachunków.
Bank informuje o zmianie taryfy prowizji i opłat w sposób określony w Regulaminie rachunków.

§7.
Posiadacz Rachunku może w każdym czasie zrezygnować z Usługi. W tym celu niezbędne jest złożenie dyspozycji
rezygnacji z Usługi.
2. Dyspozycja rezygnacji może być złożona za pośrednictwem placówki oraz BOK.
3. Usługa zostaje wyłączona niezwłocznie po złożeniu dyspozycji.
§8.
Bank może dokonywać zmian Warunków z ważnych przyczyn, którymi są następujące okoliczności dotyczące usług
świadczonych przez Bank na podstawie niniejszych Warunków:
1) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2)
zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń
sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz
organów władzy i administracji publicznej;
3) zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego;
4) wprowadzenie do oferty Banku lub wycofanie z oferty Banku produktów i usług;
5) zmiana nazwy marketingowej produktów i usług;
6) rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu informatycznego;
7) konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień
Warunków, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Posiadacza Rachunku.
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