02.11.2017 r. zmieniamy Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

mBanku S.A.
Najważniejsze zmiany
 Wprowadzamy płatności kartą kredytową MasterCard za pomocą telefonu (Android Pay), jeszcze zanim
otrzymasz przesyłkę z kartą.
 Wprowadzamy wypłaty zbliżeniowe z bankomatów, które dają taką możliwość.
 Nie będziemy pobierać opłaty za przekroczenie limitu karty.
 Zwiększamy limit dla wypłaty gotówki z bankomatu z 50% do 80% wartości przyznanego limitu karty.
 Dla Twojego bezpieczeństwa wprowadzamy maksymalny poziom dla oprocentowania kredytu i usługi
Spłaty na raty. Oznacza to, że nawet w sytuacji niekorzystnych warunków rynkowych Twoje
oprocentowanie nie wzrośnie powyżej tego poziomu.
Wykaz wszystkich zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Słowniczek

 Dodajemy pojęcia: Android Pay, Regulamin Android Pay.
 Modyfikujemy pojęcie numer PIN do aplikacji mobilnej.

Zawarcie umowy - § 10, §
12

Nie będziesz mógł
z innego banku.

zawrzeć

umowy

z

wykorzystaniem

przelewu

Obowiązuje od 18.12.2017 r.
Android Pay § 15, § 16

Dla wybranych kart, które możesz dodać do telefonu (Android Pay):
 nadasz PIN,
 zapłacisz za zakupy,
jeszcze zanim otrzymasz przesyłkę z kartą.
Datę, od kiedy skorzystasz z tych rozwiązań, umieścimy na naszej stronie.

Zablokowanie karty /
wypowiedzenie umowy § 30, § 88 i § 90

 Nie będziemy mogli:
 zablokować Twojej karty, jeżeli utracisz zdolność kredytową,
 zablokować Twojej karty i wypowiedzieć umowy, jeżeli nie
wykonujesz obowiązków z niej wynikających,
 zmienić wysokość kredytu lub limitów autoryzacyjnych, jeżeli
nieterminowo spłacasz swoje zadłużenie.
 W uzasadnionych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem, możemy
zablokować Twoją kartę. Będziemy Cię o tym informować przed
założeniem blokady.
 Będziemy mogli wypowiedzieć Twoją umowę, jeżeli nie spłacisz dwóch
kolejnych minimalnych kwot spłaty.
Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Bankomaty zbliżeniowe § 34

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

Opłata za przekroczenie
limitu na karcie - § 39 i §
64

Nie będziemy pobierać opłaty za przekroczenie limitu karty.

Przewalutowanie transakcji
- § 45

Prowizję za przewalutowanie transakcji naliczymy sami lub organizacja
płatnicza.

Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Obowiązuje od 18.12.2017 r.
Wypłata gotówki - § 51

Będziesz mógł wypłacać gotówkę z bankomatu w wysokości do 80% wartości
przyznanego limitu karty.
Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Zniszczenie / uszkodzenie
karty - § 60

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

Spłata karty - § 64

Wszystkie Twoje wpłaty zaliczamy na spłatę karty według określonej
kolejności. Nie ulega ona zmianie w trakcie trwania umowy i nie zależy od
stopy oprocentowania kredytu.

Usługa spłaty na raty - §
66, § 67 i § 68

Dla Twojego bezpieczeństwa wprowadzamy maksymalny poziom dla usługi
Spłaty na raty. Oznacza to, że nawet w sytuacji niekorzystnych warunków
rynkowych Twoje oprocentowanie nie wzrośnie powyżej tego poziomu.
Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Oprocentowanie - § 70, § 73



Doprecyzowujemy zapisy o sposobie ustalania i zmiany
oprocentowania.
 Dla Twojego bezpieczeństwa wprowadzamy maksymalny poziom
oprocentowania kredytu. Oznacza to, że nawet w sytuacji
niekorzystnych warunków rynkowych Twoje oprocentowanie nie
wzrośnie powyżej tego poziomu.
Wpływa to na zmianę numeracji paragrafów w dalszej części regulaminu.
Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Zmiana regulaminu - § 85

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 z oferty produktów i usług, gdy nie wpływa to na zakres
obowiązków i uprawnień.
Obowiązuje od 18.12.2017 r.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.
 Numery paragrafów wskazane w powyższej tabeli odnoszą się do zmienianej wersji regulaminu.
Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 01-11-2017 r.
zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 02-11-2017 r.
 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.
Podstawa wprowadzenia zmian
Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (par. 82 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7) oraz kodeksu cywilnego (art. 384
i 3841 KC). Pozwalają one na modyfikację treści, gdy:
 pojawiają się nowe interpretacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 wprowadzamy do oferty nowe produkty i usługi,
 rozszerzamy lub zmieniamy właściwości naszych produktów i usług,
 prostujemy omyłki pisarskie, zapewniamy jednoznaczność zapisów regulaminu, które nie zwiększają
Twoich obowiązków ani nie zmniejszają zakresu Twoich uprawnień.
Informacje wskazane w tabeli opisują faktyczne powody zmian.

