
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może Pan/Pani skorzystać 
z jednej, z proponowanych przez bank ofert. Bank zobowiązał się do: 
 
„iii. przekazania konsumentom nieobjętych zobowiązaniem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Wars zawie, 
określonym w pkt i. zobowiązania w zakresie zwrotu korzyści w następstwie zalogowania się przez nich  
do serwisu bankowości elektronicznej, w okresie od dnia zamieszczenia adresowanego do nich indywidualnie 
komunikatu o zmianie danego wzorca umownego, do dnia wejścia w życie zmienianych postanowień) - tzw. 
przysporzenia konsumenckiego polegającego na uprawnieniu do wyboru przez konsumenta jednej z poniższych 
ofert na warunkach preferencyjnych w stosunku do aktualnej oferty ww. Banku: 
 
  a) złożenia dyspozycji otwarcia lokaty 3 (słownie: trzy) miesięcznej: 

 1) na nowe środki (zgodnie z definicją zawartą w „Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych  
 w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A." w sekcji nr IV. „Lokaty") - bez limitu kwoty 
maksymalnej z oprocentowaniem nominalnym wyższym o 0,2 (słownie: dwie dziesiąte) punktu 
procentowego od oprocentowania oferowanego przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
klientom na lokacie na nowe środki, zgodnie z zapisami Tabel stóp procentowych dla  osób fizycznych 
lub regulaminów promocji takich lokat obowiązujących w dniu składania dyspozycji przez klienta,  
bądź 

2) na inne środki niż określone w pkt a.1 zobowiązania posiadane przez klienta w dniu składania wniosku  
o otwarcie lokaty - na kwotę maksymalnie 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100)  
z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,5 % (słownie: półtora procent), podczas gdy aktualna 
oferta zakłada oprocentowanie nominalne w wysokości 0,5 % (słownie: pół procenta).  

 
b) złożenie dyspozycji o wydanie debetowej karty Visa Foto ze zwolnieniem z opłaty 2 zł (słownie złotych: dwa 
 i 00/100) miesięcznie za wizerunek karty Visa Foto, przez okres pierwszych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy 
korzystania z karty, 
 
c) złożenie dyspozycji o wydanie debetowej głównej karty Karta Visa Classic do rachunku eKonto walutowe 
prowadzonego w jednej z walut: GBP, EUR, USD, ze zwolnieniem z opłaty za wydanie karty, która wynosi  
30 zł (słownie złotych: trzydzieści i 00/100), 
 
d) złożenie dyspozycji o zwrot opłat pobranych za prowadzenie rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowego  
za ostatnie 3 (słownie: trzy) miesiące przed dniem opublikowania niniejszej decyzji na stronie internetowej  
ww. Banku, a w przypadku konsumentów niebędących klientami ww. Banku w dniu składania dyspozycji,  
za okres ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy przed dniem zamknięcia  rachunku  
oszczędnościowo-rozliczeniowego.  
W przypadku tej rekompensaty każdy z właścicieli rachunku będzie uprawniony do otrzymania zwrotu,  
co oznacza, że dla rachunków wspólnych możliwa jest sytuacja zwrotu kwoty dwukrotnie wyższej niż  faktycznie 
pobrana za prowadzenie rachunku, 
 
e) złożenie dyspozycji o usługę Spłaty na Raty (dalej jako „SnR") z oprocentowaniem  0% (słownie: zero 
procent) za pierwsze 12 (słownie: dwanaście) miesięcy korzystania  z tej usługi (niezależnie od kwoty limitu 
rozkładanego na raty) gdzie aktualna na dzień sporządzenia niniejszego pisma oferta Banku zakłada, że 
oprocentowanie nominalne SnR wynosi 10 %, (z zastrzeżeniem kart World Elite MasterCard, przy  których dla 
kart wydanych od 4.02.2013 r. wynosi 6,83%, natomiast dla kart wydanych od 4.02.2016 r. wynosi 9%, 
natomiast dla kart wydanych od 27.04.2018 wynosi 9,5%), 
 
f) w odniesieniu do konsumentów, którzy pomiędzy dniem 1 października 2014 r. a dniem 28 lutego 2018 r. 
byli posiadaczami rachunku bankowego w ramach marki Orange Finanse, będą mogli skorzystać z jednej  
z propozycji wskazanych w pkt. iii.a., iii.b., iii.c. oraz iii.e. w ramach oferty mBanku, począwszy od 1 stycznia 
2019 r, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu indywidualnego komunikatu, o  którym mowa w pkt viii 
zobowiązania, 
 
przy czym uprawnienie do wyboru ww. ofert będzie przysługiwało przez okres 3  (słownie: trzech) miesięcy 
• od dnia przekazania indywidualnie adresowanego komunikatu, o którym mowa  w pkt viii. zobowiązania 
 dla osób będących klientami Banku”. 

 

 


