18.12.2017 r. zmieniamy Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Złożenie wniosku - § 4

Informacje gdzie możesz złożyć wniosek o kartę znajdziesz w Tabeli
funkcjonalności kanałów dostępu.

Blokowanie karty § 18

W uzasadnionych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem, możemy
zablokować Twoją kartę. Będziemy Cię o tym informować przed założeniem
blokady.

Bankomaty zbliżeniowe § 22

Będziesz mógł zbliżeniowo wypłacać gotówkę z bankomatów, które dają taką
możliwość. Datę, od kiedy skorzystasz z tego rozwiązania, umieścimy na
naszej stronie.

Przewalutowanie transakcji
- § 31

Prowizję za przewalutowanie transakcji naliczymy sami lub organizacja
płatnicza.

Zniszczenie / uszkodzenie
karty - § 50

Jeżeli zniszczysz lub uszkodzisz kartę nie będziesz mógł dalej z niej
korzystać.

Zmiana regulaminu - § 57



Dodajemy nowe przyczyny zmiany regulaminu:
 wprowadzenie lub wycofanie nowych produktów i usług,
 zmiana nazwy marketingowej produktów i usług,
 zmiana właściwości karty oraz systemu informatycznego, które nie
ograniczają Twoich dotychczasowych uprawnień,
 konieczność sprostowania omyłek
wprowadzenia zmian porządkowych.



pisarskich, rachunkowych,

Dodajemy nowe przyczyny, kiedy możemy poinformować Cię
o zmianach regulaminu po ich wprowadzeniu:
 zmiana właściwości kart i kredytu, które nie ograniczają Twoich
dotychczasowych uprawnień,
 wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży,
 wycofanie produktów i usług, co nie wpływa na zakres obowiązków
i uprawnień,
 sprostowanie omyłek pisarskich, rachunkowych, wprowadzenie
zmian porządkowych.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 17-12-2017 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 18-12-2017 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.

Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 57 ust. 1 pkt 2, 4, 5) oraz kodeksu cywilnego (art. 384
i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy:
 pojawiają się nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 dostosowujemy produkty i usług do zmian wprowadzanych w naszym systemie informatycznym,


rozszerzamy lub zmieniamy właściwości naszych produktów i usług.

Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

