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Rachunek firmowy 

7 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Zmiana postanowień 

Umowy, rozwiązanie 

Umowy  –  Rozdział 11 

Dla przedsiębiorcy, który prowadzi: 

 jednoosobową działalność gospodarczą lub  

 działalność w formie spółki cywilnej,  

będziemy prowadzić rachunek po śmierci jego posiadacza, jeśli w ciągu 

dwóch miesięcy dowiemy się o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego. W 

innym przypadku rozwiążemy umowę. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat.  

 

Lokaty  

5 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w 
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin 

 
 

 Zmieniamy nazwę regulaminu, w którym opisujemy zasady na jakich 

otwieramy i obsługujemy lokaty dla posiadaczy rachunków firmowych. 
Jego nowa nazwa to: 

 Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Znajdziesz w nim także zapisy, które dotyczą lokat jakie otwieramy dla 
posiadaczy rachunków dla osób fizycznych, w tym klientów Private Banking.  

 Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów, 

 dodatkowe wyjaśnienia, 

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi.  

Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę. 

Oprocentowanie lokaty – 

Rozdział10 
Zapisy o tym dlaczego i jak możemy zmienić: 

 oprocentowanie lokaty oraz 

 Tabelę oprocentowania, 

znajdziesz w regulaminie rachunków firmowych. Wcześniej te informacje 

były w regulaminie lokat w § 12.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numer Rozdziału wskazany w powyższej tabeli odnosi się do zmienianej wersji regulaminu. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat.   

 

mPlatforma walutowa 

7 marca 2019 r. zmieniamy Regulamin usługi mPlatforma walutowa dla firm w ramach w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.  

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Cały regulamin   Dla Twojej wygody wprowadziliśmy: 

 nowy układ graficzny,  

 punkty zamiast paragrafów, 

 dodatkowe wyjaśnienia, 

 długie zdania zastąpiliśmy krótszymi. 

Uprościliśmy również język regulaminu, aby ułatwić Ci jego lekturę. 

 Do słowniczka dodaliśmy nowe pojęcia: licznik walutowy i mWaluta. 

Zasady korzystania z 
licznika mWaluty  – 

Rozdział 4 

Jeżeli będziesz kupował  walutę w ramach mPlatformy walutowej, będziesz 

mógł ją wymieniać na punkty (mWalutę). Za zebraną określoną ilość 

mWaluty będziesz mógł zrealizować przelew SWIFT lub SEPA bez opłat.  

Dodatkowe informacje 

dotyczące Usługi – 

Rozdział 11 

 Dodaliśmy informacje dotyczące: 

 kwot transakcji,  

 godzin, w jakich możesz zawierać transakcje, składać i odwoływać 

oferty oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia oferty. 

 Wyjaśniliśmy znaczenia statusów transakcji i ofert, które widzisz w 
serwisie transakcyjnym.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 Numery Rozdziałów wskazanych w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz zrezygnować z usługi. 

  

Limity na przelewy internetowe 

21 kwietnia 2019 r. zmieniamy domyślną wartość dziennego limitu kwotowego na przelewy internetowe. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Dzienny limit na przelewy 
internetowe  

Zmniejszamy domyślny dzienny limit na przelewy internetowe z 500 000 zł 

do 50 000 zł. W serwisie transakcyjnym, w każdej chwili możesz go 

dopasować do swoich potrzeb. Jeśli już to zrobiłeś, nic się dla Ciebie nie 
zmienia. 

Więcej informacji na temat dziennych limitów na przelewy internetowe 
znajdziesz na naszej stronie www: 
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https://www.mbank.pl/pomoc/faq/uslugi/przelewy/limity-przelewow-
autoryzowanych/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat. 

 

Taryfa Prowizji i Opłat dla Firm 

21 lutego 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Zasady korzystania z 
licznika mWaluty  – 

Rozdział I Rachunki 

bieżące, pkt 2., podpunkt a) 

Jeżeli będziesz kupował  walutę w ramach mPlatformy walutowej, będziesz 

mógł ją wymieniać na punkty (mWalutę). Za zebraną określoną ilość 

mWaluty będziesz mógł zrealizować przelew SWIFT lub SEPA bez opłat.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz zrezygnować z usługi.  

 

https://www.mbank.pl/pomoc/faq/uslugi/przelewy/limity-przelewow-autoryzowanych/
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