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Rachunek bieżący 

20 sierpnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1 – regulaminy i 

warunki produktów i usług 
dodatkowych 

Zasady, na jakich uruchamiamy i obsługujemy produkty i usługi dodatkowe 

znajdziesz w regulaminach/warunkach do danego produktu/usługi. 

Rozdział 15 – Twoje obowiązki Jeżeli jesteś dostawcą usług płatniczych, więcej informacji związanych z 

prowadzeniem rachunku znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Rozdział 22 – wypowiedzenie 
umowy 

Możemy wypowiedzieć Ci umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy: 

 wykorzystujesz rachunek do prowadzenia działalności innej niż ta, która jest 

wpisana w rejestrze bądź ewidencji (np. w CEIDG czy w KRS), 

 nie będziemy mogli określić charakteru i celu transakcji płatniczych (np. 

przelewów), które zlecasz, 

 nie dostarczysz informacji lub dokumentów, których potrzebujemy do 

zachowania środków bezpieczeństwa finansowego (np. podczas weryfikacji 

Twojej tożsamości lub beneficjenta rzeczywistego , 

 

Rozdział 23 – aplikacja mobilna Dodajemy nowe czynności, które będziesz mógł zlecić w aplikacji mobilnej. Gdy 

wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej. 

Nowe czynności to:   

 zmiana typu rachunku, 

 ustanowienie pełnomocnika, 

 odwołanie pełnomocnika. 

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. 

Faktoring 

20 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin faktoringu dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 7 - Spłata Limitu 
faktoringowego 

 

Upraszczamy postanowienie, które dotyczy spłaty limitu faktoringowego. Jeśli 
Faktorant nie spłaci w terminie należności do zapłaty, naliczymy odsetki od kapitału 

przeterminowanego, zgodnie z tabelą oprocentowania. 

Rozdział 8 - Zawarcie 
Umowy i okres jej 
obowiązywania  

 

Wskazujemy, że od 19 września 2020 r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi 

formy pisemnej będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w 

sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na 

informatycznych nośnikach danych. 

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 

20 sierpnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 - Zawarcie 

Umowy i okres jej 
obowiązywania 

Wskazujemy, że od 19 września 2020 r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi 

formy pisemnej będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w 

sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na 

informatycznych nośnikach danych. 

Rozdział 5 – Spłata kredytu Upraszczamy postanowienie, które dotyczy spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie 

spłaci w terminie należności do zapłaty, naliczymy odsetki od kapitału 

przeterminowanego, zgodnie z tabelą oprocentowania. 
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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 

20 sierpnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 5 - Jak przebiega 
proces udzielenia pożyczki 

i zawarcia umowy? 

Wskazujemy, że od 19 września 2020 r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi 

formy pisemnej będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w 

sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na 

informatycznych nośnikach danych. 

Rozdział 7 - Co się stanie, 
jeśli przestaniesz spłacać 

pożyczkę?  

Upraszczamy postanowienie, które dotyczy spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie 

spłaci w terminie należności do zapłaty, naliczymy odsetki od kapitału 

przeterminowanego, zgodnie z tabelą oprocentowania. 

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. 


