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Obsługa klienta 
15 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Informacje o spotkaniach video 

i co jest potrzebne, aby je 
odbyć – zmiany w całym 
regulaminie 

Chcemy, abyś coraz więcej spraw mógł załatwić z domu. Dlatego wkrótce ze swoim 

doradcą zobaczysz się i porozmawiasz na spotkaniu video. Zasady na jakich będzie 
to możliwe oraz wymogi sprzętowe opisujemy w regulaminie.   

Od kiedy udostępnimy spotkania video powiemy Ci w osobnym komunikacie na www 

i w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub w wiadomości e-mail. 

Składanie oświadczeń – 

rozdział 7 

Abyś mógł złożyć oświadczenie, najpierw identyfikujemy Twoją tożsamość. Możemy 

Cię wtedy prosić o:  

• dodatkowe dane, które zbieramy, bo wymagają od nas tego przepisy prawa 
(np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) 

• potwierdzenie tożsamości przy użyciu indywidualnych cech biometrycznych, 
czyli np. skanem palca (tzw. Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Z tego 
rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na swoim urządzeniu 
mobilnym logowanie z użyciem cech biometrycznych. Dodajemy informacje o 
tym w regulaminie. 
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Potwierdzenie oświadczenia – 

rozdział 8 
Od sierpnia możesz potwierdzać oświadczenia przy użyciu indywidualnych cech 

biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. Touch ID) czy twarzy 

(tzw. Face ID). Z tego rozwiązania możesz korzystać, o ile wcześniej wybrałeś na 

swoim urządzeniu mobilnym autoryzację operacji przy użyciu cech biometrycznych. 

Na naszej stronie www znajdziesz listę operacji, które możesz autoryzować w ten 

sposób. Dodajemy informację o tym w regulaminie. 

Bezpieczeństwo naszych usług 

– rozdział 12 
Chcemy abyś wiedział:  

• że dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  
• co robimy, a także kiedy i w jaki sposób powiemy Ci, gdy dojdzie do 

naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych. 

Dlatego w całym rozdziale dodajemy informacje na ten temat. 

Zasady ustalania hasła i jego 
zmiany dla zaszyfrowanych 
załączników – rozdział 15 

Od 15 grudnia 2021 roku wprowadzamy zasadę, że: 

• numer PESEL, 
• inne dane osobowe  
• dane poufne (np. hasła, których używasz w innych miejscach) 

nie mogą być hasłem, które otwiera zaszyfrowane załączniki z wiadomości e-mail. 
Przykładami szyfrowanych załączników, które możemy Ci wysłać są wyciągi, 
harmonogramy spłaty kredytów, potwierdzenia zawarcia z nami umów. 

Lista czynności – rozdział 18  Wkrótce więcej czynności wykonasz w aplikacji mobilnej:  

• Sprawdzisz i zmienisz hasło do szyfrowania załączników, 
• Zrezygnujesz z szyfrowania załączników, gdy, aby je otworzyć, potrzebne jest 

hasło do dokumentów szyfrowanych.   

Aktualizujemy o te informacje tabelę z listą czynności.  

Od kiedy udostępnimy te czynności w aplikacji,  powiemy Ci w osobnym 
komunikacie na www. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

poniesiesz za to opłat.  

 

Opłaty i prowizje 
15 grudnia wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A” (dalej: cennik).  

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Zmieniamy przypis dla wszystkich przelewów 

zlecanych w AST – w całym cenniku 

Od 15 grudnia wycofujemy możliwość zrobienia przelewu przez 
Automatyczny Serwis Telefoniczny.   

Robimy to, ponieważ niewielu klientów korzysta z tego 
rozwiązania oraz aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów. 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

• Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

• Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych 

bankomatach krajowych i za granicą 

• Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach 

banków krajowych i za granicą 

w części cennika, która dotyczy aktualnej oferty 

banku w sekcji:  

III. Debetowe karty płatnicze 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane do 
rachunków mBiznes konto 
Proste7/Start/Standard/Komfort/Premium/„Ja – 
Profesjonalista” Intensive oraz mBiznes konto 
pomocnicze 

oraz w części cennika, która dotyczy produktów 
wycofanych ze sprzedaży w sekcji: 

3. Mastercard Debit Business i Visa Business Debit  

a) do rachunków mStarter BUSINESS, mKonta: e-
BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS 
MEDICUS, mKonto FIRST CLASS, mPakiet, 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart 

Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. 

Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań 

transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie 

same zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie 

od rodzaju karty. 

 

obowiązuje do 15.12.2021 r. obowiązuje od 15.12.2021 r. 

Dla kart Visa: przy 

transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję 

za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie 

z marżą) to 5,9% od 

wartości transakcji  

Dla kart Mastercard: przy 

transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

przy transakcjach 

bezgotówkowych i wypłatach 

gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję 

za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie 

z marżą) to 5,9% od 

wartości transakcji. 



 

 
3 

 

Podmiot z Grupy mBank - Służbowe do użytku zewnętrznego | mBank Group entity - Business for external use 

Informacje podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Group's entity information - protected 

Rachunek Funduszy Specjalnych, „Ja -
Profesjonalista” Start oraz „Ja -Profesjonalista” 

b) do rachunku mBiznes konto 

gotówki kartą, mBank 

pobiera dodatkowo prowizję 

za przewalutowanie 

transakcji. Prowizja (łącznie 

z marżą) to 3% od wartości 

transakcji. Prowizja nie 

obejmuje kosztu, który 

wynika z zastosowania 

kursów walutowych z naszej 

tabeli kursowej. 

  

 

Zmieniamy przypis przy czynności: 

Prowizja od wypłaty gotówki bankomatach 

krajowych i za granicą 

Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków 

krajowych i za granicą 

Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

w części cennika, która dotyczy aktualnej oferty 

banku w sekcji:  

IV. Karty kredytowe 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat 
 
 
 

Rachunek bieżący 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Poznaj definicje zwrotów, 

których często używamy w 
regulaminie - rozdział 2 

Modyfikujemy definicje wskaźników referencyjnych EURIBOR i WIBOR. Dodajemy 

informację o podmiocie, który teraz nimi administruje oraz, że w przyszłości może 

się on zmienić. 

 

Dajemy przypis, że wskaźnik LIBOR obowiązuje do 31.12.2021 r., ponieważ od 

1.01.2022 r. nie będzie publikowany.  

Jakie rachunki prowadzimy - 

rozdział 3 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy sprawdzać dane 

Twojej działalności (np. nazwę firmy, numer NIP lub PKD) w CEIDG. Jeśli te, które 
nam podasz będą nieaktualne, będziemy mogli je samodzielnie poprawić na 
podstawie informacji z CEIDG. 

Kiedy umowa przestaje 

obowiązywać - rozdział 22 

Możemy wypowiedzieć Ci umowę rachunku, jeśli zwiększy się ryzyko jego obsługi. W 

szczególności chodzi o ryzyka, związane z wykorzystywaniem rachunku do działań 

niezgodnych z przepisami prawa lub grożących utratą reputacji banku. 

Dodatkowo, doprecyzowaliśmy zapisy, że: 

• musisz podpisać się na wypowiedzeniu, jeśli wysyłasz je pisemnie, 

• my wysyłamy wypowiedzenie Tobie listem poleconym,  

• jeśli nie podasz nam numeru rachunku do zwrotu środków, po rozwiązaniu 

umowy pieniądze na rachunku stają się nieoprocentowanym depozytem. 

Dodajemy postanowienie, że jeśli zamknięcie rachunku przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, to zamkniemy go w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Robimy to, 

abyś nie miał wątpliwości jak działamy.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 
 
 

 

Usługi płatnicze 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
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Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Wstrzymanie i odmowa 

realizacji zleceń płatniczych - 
rozdział 10, 14 

Rozszerzamy listę sytuacji, w których możemy odmówić lub wstrzymać realizację 

zlecenia płatniczego.   

 

Jeżeli otrzymasz lub zlecisz przelew związany z krajem trzecim wysokiego ryzyka, 

możemy go odrzucić lub wstrzymać do 5 dni roboczych. W takich sytuacjach 

będziemy kontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub 

dokumenty dotyczące źródła pochodzenia środków. Gdy je dostarczysz przekażemy 

Ci informacje najszybciej jak to możliwe, czy zrealizujemy Twoje zlecenie płatnicze.  

 

Robimy to, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa. 

Przelewy (zasady ogólne) - 
rozdział 20 

Zanim zlecisz przelew w serwisie transakcyjnym, będziesz mógł sprawdzić czy Twój 

kontrahent znajduje się na tzw. ,,białej liście”, czyli bazie podatników VAT. O tym, 

od kiedy będziesz mógł z tego rozwiązania korzystać dowiesz się z naszej strony 

internetowej.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 
 

Limity dla płatności z rachunków  
29 października 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla firm” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Przelewy w serwisie 
transakcyjnym, w BOK, na 
urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej), mBank API 

Rozszerzamy stosowanie tymczasowych limitów, gdy pierwszym otwartym przez 

Ciebie kontem jest (lub było) konto osobiste, które założyłeś w aplikacji mobilnej z 

wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia twarzy. Jeżeli otworzysz rachunek w ten sposób 

będziesz miał na swoim ID ustanowione tymczasowe limity. Limity zniesiemy, gdy 

potwierdzisz swoją tożsamość w placówce.  

Informację od kiedy będziesz mógł otworzyć konto w ten sposób podamy na naszej 

stronie internetowej. Jeżeli otworzysz konto w ten sposób, od tego dnia będziesz 

mógł również potwierdzić swoją tożsamość w placówce. 

Transakcje BLIK Zmieniamy domyślny dzienny limit ilościowy na transakcje BLIK z 5 na 10. Robimy 

to abyś mógł dziennie wykonać więcej płatności BLIK bez konieczności ich zmiany.  

Informację od kiedy udostępnimy wyższy limit podamy na naszej stronie 

internetowej. 

Przelewy zlecane na 

urządzeniach mobilnych (w 
aplikacji mobilnej) 

W sierpniu wprowadziliśmy możliwość potwierdzania przelewów przy użyciu 

indywidualnych cech biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. 

Touch ID) czy twarzy (tzw. Face ID). Pamiętaj, że skorzystasz z tej formy 

potwierdzenia dla przelewów, o ile wcześniej wybrałeś ją na swoim urządzeniu 

mobilnym. Dodajemy informację o tym w regulaminie obsługi klientów.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 

Karta do konta 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kart debetowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  



 

 
5 

 

Podmiot z Grupy mBank - Służbowe do użytku zewnętrznego | mBank Group entity - Business for external use 

Informacje podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Group's entity information - protected 

Cały regulamin Usuwamy informacje dotyczące Google Pay i Apple Pay. Znajdziesz je w ,,Regulaminie 

korzystania z kart płatniczych mBank S.A. za pośrednictwem urządzeń mobilnych”. 

Przewalutowanie transakcji 

kartowych - rozdział 9 
• Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią 

EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 
przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie 
same zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju 
karty. Informację o tym, kiedy to zmienimy, podamy na naszej stronie 
internetowej. 

• Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym 
samym uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, 
abyś nie miał wątpliwości jakie są ich zasady. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 

Limity dla kart do kont  
29 października 2021 r. wchodzą w życie zmienione “Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm”.  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Dzienny limit na transakcje 
kartami   

Rozszerzamy stosowanie tymczasowych limitów, gdy pierwszym otwartym przez 

Ciebie kontem jest (lub było) konto osobiste, które założyłeś w aplikacji mobilnej z 

wykorzystaniem e-dowodu i zdjęcia twarzy. Jeżeli otworzysz rachunek w ten sposób 

będziesz miał na swoim ID ustanowione tymczasowe limity. Limity zniesiemy, gdy 

potwierdzisz swoją tożsamość w placówce.  

Informację od kiedy będziesz mógł otworzyć konto w ten sposób podamy na naszej 

stronie internetowej.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 

Karta kredytowa  
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Cały regulamin 

 

Usuwamy informacje dotyczące Google Pay i Apple Pay. Znajdziesz je w ,,Regulaminie 

korzystania z kart płatniczych mBank S.A. za pośrednictwem urządzeń mobilnych”. 

Transakcje kartowe - rozdział IX 

Rozliczenie transakcji kartowych 

przez Bank - podrozdział II 

• Zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią 
EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą 
przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie 
same zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju 
karty. Informację o tym, kiedy to zmienimy, podamy na naszej stronie 
internetowej. 

• Dla kart Visa waluta rozliczeniowa jest taka sama jak waluta rachunku. Tym 

samym uspójniamy zapisy dotyczące przewalutowań transakcji. Robimy to, 
abyś nie miał wątpliwości jakie są ich zasady. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
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Integrator Płatności Paynow 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usługi Integrator płatności Paynow dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Pojęcia używane w Regulaminie 
- rozdział 2 

Do słowniczka dodajemy nowe pojęcie umowa. Doprecyzowujemy definicje pojęcia 
sklep. Pojęcie sklep użyte w regulaminie dotyczy wszystkich sklepów, które 
prowadzisz. 

Uruchomienie usługi - rozdział 3 Zmieniamy zapis dotyczący zawarcia umowy. Umowę muszą zaakceptować wszyscy 

reprezentanci przy wykorzystaniu metod autoryzacyjnych tj. hasła jednorazowego, 

mobilnej autoryzacji lub PINu do aplikacji mobilnej. 

Obowiązki posiadacza rachunku 
i użytkownika - rozdział 4 

Rozszerzamy listę wymagań dotyczących uruchomieniach usługi. Wymagamy abyś: 
• dysponował rachunkiem bieżącym oraz posiadał do niego dostęp za 

pośrednictwem serwisu transakcyjnego, 
• zapoznawał się z przesłanymi fakturami za świadczone przez nas usługi, 
• udostępniał nam stronę w celu przeprowadzenia okresowej weryfikacji, 
• udzielał nam odpowiedzi zawierającej wyjaśnienia, na otrzymanego e-maila lub 

pismo,  
• przesyłał nam wymagane dokumenty lub oświadczenia związane z 

prowadzeniem działalności, o które poprosimy. 

Jeśli nie spełnisz podanych wymagań możemy odmówić udostępnienia Ci usługi i 
wypowiedzieć umowę. 

Odmowa realizacji płatności - 
rozdział 6 

Dodajemy postanowienia, na podstawie których wstrzymamy realizacje płatności lub 
wypłat, jeśli: 
• nie będziemy mogli zastosować wobec Ciebie środków bezpieczeństwa 

finansowego jakie określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, 

• będziemy podejrzewać, że zamierzasz wykorzystać nasz serwis dla celów 
związanych z przestępstwem, 

• w wyznaczonym terminie nie udzielisz nam odpowiedzi na naszą wiadomość e-
mail lub pismo, 

• nie spełnisz wskazanych przez nas wymagań dotyczących Twojego sklepu. 

Wypowiedzenie umowy o 
świadczenie usługi Integratora 
Płatności Paynow ze strony 
banku - rozdział 7 

Dodajemy nowy rozdział informujący o powodach, na podstawie których możemy 
wypowiedzieć Ci umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Zrobimy to jeśli: 
• nie jesteś właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez Internet, 
• nie dysponujesz rachunkiem bieżącym oraz nie masz do niego dostępu za 

pośrednictwem serwisu transakcyjnego, 
• nie przestrzegasz zasad i wymogów związanych z przyjmowaniem płatności i 

korzystaniem z serwisu, określonych w regulaminie, 
• nie podasz nam aktualnego adresu e-mail, adresów swoich stron internetowych 

oraz informacji o kategoriach sprzedawanych w nich towarów i usług, 
• wykorzystasz usługę w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością lub 

przyjmiesz płatność za transakcje, które naruszają przepisy prawa, naruszają 
prawa osób trzecich i/lub dotyczą towarów lub usług wyłączonych z obsługi, 

• na stronie sklepu, który prowadzisz nie zamieścisz wymaganych pozycji 
określonych w rozdziale 4,  

• nie udostępnisz nam adresu strony sklepu, aby przeprowadzić okresową 
weryfikację,  

• nie przedstawisz nam dodatkowych dokumentów bądź oświadczeń związanych 
z prowadzeniem przez Ciebie działalności, o które poprosimy, 

• nie będziemy mogli zastosować wobec Ciebie środków bezpieczeństwa 
finansowego jakie określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, 

• będziemy podejrzewać, że zamierzasz wykorzystać nasz serwis dla celów 
związanych z przestępstwem, 

• w wyznaczonym terminie nie przekażesz nam odpowiedzi zawierającej 
wyjaśnienia,  

• wykorzystasz znaki towarowe w sposób niezgodny z naszymi wytycznymi. 

Wprowadzamy zapisy dotyczące powodów wypowiedzenia umowy, aby ograniczyć 
ryzyko związane z utratą bezpieczeństwa transakcji oraz utratą reputacji przez bank. 

Gdy będziemy podejrzewać, że wykorzystujesz nasz serwis do celów związanych z 
praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu możemy wypowiedzieć Tobie 
umowę natychmiastowo. 

Dodatkowe informacje związane 

z przyjmowaniem płatności 

Dodajemy dane dostawy usług, Blue Media S.A. Robimy to, abyś nie miał 

wątpliwości z kim możesz zawrzeć odrębną umowę o karty płatnicze oraz Google 
Pay. 
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kartami płatniczymi i Google 
Pay - rozdział 8 

 

Rezygnacja z usługi (w 

odniesieniu do wszystkich lub 
niektórych sklepów) - rozdział 
12 

Dodajemy CI możliwość rezygnacji z usługi dla wszystkich lub niektórych sklepów w 

dowolnym momencie. 

Dodatkowe informacje 

dotyczące usługi - rozdział 14 
Doprecyzowujemy drogę dostarczania faktur za wykonane przez nas usługi w 

ramach umowy. Faktury będziemy przesyłać w formie elektronicznej. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat.  
 

 

Ogólny regulamin kredytowania działalności 

gospodarczej 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Ogólny regulamin kredytowania działalności 

gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie, opłaty i 

prowizje - rozdział VII; Część II 
regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej).  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 

Kredyt obrotowy dla firm 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu obrotowego dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje - rozdział 9; Część II 
regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 

 

Kredyt w rachunku bieżącym 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytu w rachunku 

bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  
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Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje rozdział 7; Część II 
regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Pożyczka dla firm 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin pożyczki dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie kredytu, opłaty 

i prowizje - rozdział 9; Część II 
regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Kredyt inwestycyjny 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytu inwestycyjnego dla 

firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje - rozdział 9; Część II 
regulaminu  

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Wielocelowy kredyt zabezpieczony 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania wielocelowego kredytu 

zabezpieczonego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie kredytu, opłaty 
i prowizje - rozdział 10; Część 
II regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
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Linia kredytowa zabezpieczona 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania linii kredytowej 

zabezpieczonej dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie, opłaty i 
prowizje - rozdział VIII; Cześć 
II regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 
Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Kredyt samochodowy do 3,5 tony dla firm 
29 października 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytu samochodowego dla 

firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Oprocentowanie kredytu - 
rozdział IX; Część II 
regulaminu 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 

istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 

(stopy referencyjnej). 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  
Nie poniesiesz za to opłat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


