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Dlaczego wprowadzamy Centrum Klienta?

Coraz więcej bieżących spraw możesz załatwić w mBank CompanyNet, jednak czasem potrzebujesz pomocy 
naszego konsultanta – dlatego stworzyliśmy Centrum Klienta.

Co się zmieni i kiedy?

Centrum Klienta (dawniej Contact Center) to nowy model obsługi naszych klientów. Sprawnie, szybko i bez 
przekierowań zajmiemy się Twoim zapytaniem. Zmiany wprowadzamy od 15 grudnia. 
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Od teraz nasi konsultanci m.in.

 n pomogą Ci w codziennych sprawach związanych z obsługą rachunku, np. podpowiedzą jak nadać lub 
zmienić uprawnienia do dysponowania środkami na rachunku, czy dane adresowe

 n pomogą Ci korzystać z systemów bankowości elektronicznej, np. złożyć wnioski i zlecenia
 n odpowiedzą na pytania dotyczące produktów bankowych, sald, dostępnych środków i limitów, przelewów  
i blokad

 n pomogą w sprawach związanych z obsługą gotówkową 
 n przyjmą Twoją reklamację, zgłoszenie, czy sugestie dotyczące naszych usług oraz produktów

Skontaktuj się z nami przez aplikację mBank CompanyMobile

Abyśmy efektywnie i szybko mogli Ci pomóc, przed rozmową potwierdź swoją tożsamość – skorzystaj  
z mobilnej autoryzacji. Zaloguj się do aplikacji CompanyMobile i wciśnij ikonę słuchawki.
 
  Połączysz się z naszymi pracownikami – nie musisz podawać dodatkowych haseł.

Jeśli nie korzystasz z aplikacji mBank Company Mobile zadzwoń pod numer

801 273 273 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
22 6 273 273 (połączenia międzynarodowe oraz komórkowe)
Przed rozmową potwierdź swoją tożsamość - podaj identyfikator oraz PIN.  
PIN znajdziesz w systemie mBank CompanyNet, w linku po zalogowaniu.
WAŻNE: Doradca wciąż jest głównym opiekunem, a w sprawach operacyjnych skontaktuj się z Centrum Klienta. 

Wspieramy Was także w zarządzaniu firmowymi finansami online 

 n w Centrum Administratora w mBank CompanyNet możesz samodzielnie zarządzać użytkownikami i ich 
uprawnieniami

 n dzięki mobilnej autoryzacji wygodnie zautoryzujesz transakcje – jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej 
(nie musisz korzystać z tokena lub SMS-ów) 

W Wirtualnym Oddziale w mBank CompanyNet możesz złożyć wnioski bez wychodzenia z biura, np.:
 n wniosek dotyczący dyspozycji gotówkowych
 n wnioski dotyczące kart płatniczych
 n wniosek o nowy rachunek 
 n wniosek o wydanie opinii bankowej lub opinię audytorską
 n wniosek o zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego
 n wniosek o zmianę danych
 n wniosek o administratora systemu mBank CompanyNet

Zobacz na stronie listę wniosków oraz co jeszcze możesz zrobić zdalnie. 

Cały czas pracujemy nad kolejnymi udogodnieniami i rozwiązaniami, o których będziemy informować 
na bieżąco. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zmianach i nowych możliwościach, nasi doradcy chętnie 
odpowiedzą na Twoje pytania.

https://www.mbank.pl/lp/bez-wizyty-w-placowce-korpo/

