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Obsługa klienta 
20 listopada 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A." 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2- adres siedziby 

banku i Stopka 
Zmieniamy adres naszej siedziby. 

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Rozdział 2- adres do 
korespondencji dla klientów 

Private Banking 

Zmieniamy adres do korespondencji dla klientów Private Banking.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Rozdział 6 – obsługa w 

placówce  
Z pracownikami naszych placówek będziesz mógł kontaktować się również smsowo. 

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz miał taką 

możliwość. 

Ta zmiana nie dotyczy klientów Private Banking. 

Rozdział 7 – potwierdzenie 

Twojej tożsamości 

Dodajemy postanowienie, że Twoją tożsamość możemy potwierdzić z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 

Jest to oprogramowanie, z którego możesz korzystać jeśli masz e-dowód, czyli 

dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną. 

Rozdział 10- aplikacja mobilna Naszą aplikację mobilną pobierzesz ze sklepu Huawei.  

Dlatego zmieniamy zapis, który do tej pory wprost wskazywał tylko App Store i 

Google Play. Teraz informacje o liście dostępnych sklepów oraz aplikacji płatniczych 

znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Rozdział 18 – lista czynności, 

które możesz wykonać 
Poprawiamy numerację przypisów w całym rozdziale.   

Rozdział 18 – aktywacja lub 

odblokowanie dostępu do 

serwisu 

Dodajemy postanowienie, że pakiet aktywacyjny możesz zamówić także w aplikacji 

mobilnej.  

Rozdział 18 – odwołanie 

mobilnej autoryzacji 

Wskazujemy, że w serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej (a nie w 

aplikacji mobilnej) możesz wyłączyć mobilną autoryzację i jednocześnie aktywować 

hasła SMS. 

Rozdział 18- aktualizacja 

nazwiska  

Będziesz mógł zaktualizować swoje nazwisko także za pośrednictwem: 

• serwisu transakcyjnego na naszej stronie internetowej, 

• aplikacji mobilnej lub 

• BOK –jeśli nie jesteś klientem Private Banking.  

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz miał taką 

możliwość. 

Rozdział 18- aktualizacja 

numeru telefonu 

Będziesz mógł zaktualizować swój numer telefonu także za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej. 

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz miał taką 

możliwość. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 

Reklamacje 
20 listopada 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2- adres siedziby 

banku  

Zmieniamy adres naszej siedziby. 

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Rozdział 2- adres do 

korespondencji dla klientów 

Private Banking 

Zmieniamy adres do korespondencji dla klientów Private Banking.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 
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Rachunek bieżący 
4 grudnia 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 4 – otwarcie rachunku Rachunek VAT jest obligatoryjnym rachunkiem, który otwieramy gdy otwieramy 

rachunek bieżący. 

Dyspozycja otwarcia rachunku w ramach zawartej umowy może dotyczyć też 

rachunków pomocniczych i/lub dodatkowych rachunków Vat. 

Rozdział 5 – dysponowanie 

rachunkiem 

Usuwamy postanowienia o niezawinionych przez nas skutkach niezrealizowania 

dyspozycji z powodu: 

• działania siły wyższej, 
• awarii urządzeń, 

• wad teletransmisyjnych lub technicznych, 

• przerwania połączenia.   

Rozdział 8 – blokada pieniędzy 

na rachunku 

Wskazujemy, że blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na 

rachunku środków, co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa. 

Rozdział 9 – zwrot pieniędzy  
Gdy wypłacisz lub przelejesz na inny rachunek pieniądze, które Ci się nie należały, 

musisz zwrócić je w sposób, w jaki je otrzymałeś. 

Rozdział 9 –  zgoda dla 

dostawcy trzeciego 

Zgodę na przekazanie uprawnionemu dostawcy trzeciemu informacji o tym, czy 

masz na rachunku dość pieniędzy udzielisz tylko w serwisie transakcyjnym. Nie 

udzielisz jej w BOK i w placówce. 

Rozdział 10 – pełnomocnik do 

rachunku 

Wskazujemy, że pełnomocnik z którym podpisaliśmy umowę o współpracy może 

korzystać z rachunku w zakresie w niej wskazany i  potwierdzonym w treści 

pełnomocnictwa. 

Podajemy też przykłady, kiedy możemy odmówić przyjęcia dyspozycji ustanowienia 

pełnomocnictwa. Zrobimy to np.  wtedy, gdy dokument tożsamości pełnomocnika 

jest uszkodzony lub nieważny.   

Rozdział 11 – należność 

przeterminowana 

Możemy wypowiedzieć Ci umowę, gdy nie spłacisz należności przeterminowanej z 

odsetkami w terminie, który wskażemy. 

Rozdział 12 – powiadomienia 

SMS/e-mail 

Wskazujemy, że jeśli nie akceptujesz zmian, które wprowadzamy, możesz 
zrezygnować z powiadomień SMS/e-mail w dowolnym momencie. Nie poniesiesz za 

to opłat. 

Rozdział 18 – powiadomienia 

SMS/e-mail 

Wskazujemy, że opłaty i prowizje, które pobieramy w związku z prowadzeniem i 

obsługą  rachunku dotyczą też usług, które są z nim powiązane.  

Rozdział 19 – zmiana taryfy Możemy zmienić taryfę także wtedy, gdy chcemy zapewnić jednoznaczność jej 

postanowień (zmiany tego rodzaju nie zwiększają Twoich uprawnień).  

Rozdział 22 – wypowiedzenie 

umowy o kartę kredytową 

Usuwamy zapis, że warunkiem wypowiedzenia umowy rachunku jest wypowiedzenie 

umowy o kartę kredytową. 

Rozdział 22 – wypowiedzenie 

umowy 

Dodajemy nową  przyczynę, dla której możemy wypowiedzieć Ci umowę z 30 

dniowym okresem wypowiedzenia. Możemy wypowiedzieć Ci umowę, jeśli naruszysz 
postanowienia umowy, w tym nie będziesz płacić należnych nam prowizji, opłat, 

które określamy w Taryfie i innych należności, które z niej wynikają. 

Rozdział 24 – postanowienia 

końcowe 

Spory powstałe między nami mogą być rozstrzygane według Twojego wyboru 

polubownie lub przez właściwy sąd powszechny. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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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Rachunek bieżący z opcją mTransfer 

4 grudnia 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla firm mBiznes konto z opcją mTransfer w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 3 – spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

w organizacji 

Usuwamy zapis o rygorze solidarnej odpowiedzialności własnej oraz reprezentantów 

firmy za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. 

Rozdział 3 – odmowa zawarcia 

umowy 
Możemy odmówić zawarcia umowy, jeśli: 

• negatywnie zweryfikujemy dane, które podałeś we wniosku lub 
dokumentach, które przedstawiłeś, 

• nie złożysz dokumentów, których wymagamy do zawarcia umowy, 
• prowadzisz działalność gospodarczą, dla której nie otwieramy i nie 

prowadzimy rachunków, 
• nie zawrzemy odrębnej umowy określającej zasady świadczenia usługi 

mTransfer, 
• nie będziesz miał aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji, zgody właściwego 

organu na wykonywanie działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru 
działalności regulowanej, 

• jesteś ujawniony w wykazie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej 
zagranicznym odpowiedniku zawierającym publicznej ostrzeżenie przed 

nieuczciwymi przedsiębiorcami, 
• podasz nam nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje, 

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

finansowaniu terroryzmu, 
• nie dostarczysz wszystkich informacji lub dokumentów, których wymagamy 

w ramach środków bezpieczeństwa finansowego, które stosujemy, 
• będziemy podejrzewać, że zamierzasz wykorzystać naszą działalność aby 

ukryć działania przestępcze, dla celów związanych z przestępstwem lub 

niosące ryzyko utraty naszej reputacji. 

Rozdział 3 – dyspozycje Jeśli złożysz jednocześnie kilka dyspozycji, zrealizujemy je według kolejności ich 

wpływu chyba, że możemy je wykonać jednocześnie. 

Rozdział 4 – odmowa przyjęcia 

pełnomocnictwa 

Możemy odmówić przyjęcia dyspozycji ustanowienia pełnomocnictwa, gdy jego 
udzielenie lub dokument tożsamości pełnomocnika budzą wątpliwości np. w zakresie 

autentyczności dokumentu tożsamości, gdy jest on uszkodzony lub nieważny. 

Rozdział 4 – zrzeczenie się 

pełnomocnictwa 

Usuwamy zapis zobowiązujący pełnomocnika do informowania mocodawcy o 

zrzeczeniu się pełnomocnika. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

 

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

poniesiesz za to opłat. 

 

 

Usługi płatnicze 
4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Cały regulamin – autoryzacja 

transakcji płatniczych 

Wprowadzamy możliwość nieautoryzowania przelewów do kwoty 500zł. Jeśli 

pozwalają na to przepisy prawa, przeprowadzona analiza bezpieczeństwa i Twoje 

ustawienia, będziesz mógł wykonać taki przelew bez autoryzacji. Takie przelewy 

będziesz jedynie zatwierdzać.  

Dlatego dodajemy:  

• nowe definicje – „przelew niewymagający autoryzacji” i „zatwierdzenie”, 
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• informacje o tym, że możesz włączyć i wyłączyć autoryzację takich przelewów, 

oraz sposób w jaki możesz to zrobić, 

• informacje jakie przelewy nie wymagają autoryzacji. 

 

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego 

rozwiązania. 

Rozdział 4 - Limity zleceń 

płatniczych 

Gdy sam zmieniasz ustawione przez nas limity, możesz to zrobić tylko w ramach 

minimalnych i maksymalnych wartości, które określiliśmy. 

Rozdział 8 – kiedy otrzymujemy 

zlecenie płatnicze 

Wskazujemy, że momentem, w którym otrzymaliśmy Twoje zlecenia płatnicze jest 

moment, w którym to zlecenie zostało otrzymane przez nas. 

Rozdział 19 – wpłaty i wypłaty 

gotówkowe 

Kwoty mniejsze niż minimalna wartość waluty w banknocie możesz jedynie przelać 

na inny rachunek, nie wypłacimy ci ich w placówce. 

Rozdział 22 – przelewy 

SORBNET 

Zmieniamy godziny realizacji przelewów SORBNET. Przelew będziesz mógł zlecić w 

godzinach 9:00-15:00. 

Rozdział 23 – przelewy na 

numer telefonu 

Gdy na rachunku odblokujemy kwotę przelewu dlatego, że wygasło Twoje zlecenie 

płatnicze, zwrócimy Ci również opłatę za przelew. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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  
 

4 grudnia 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla firm”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Przelewy na numer telefonu 

BLIK 

Maksymalna kwota przelewu na numer telefonu, który nie jest realizowany w 

ramach prośby o przelew wyniesie 1000 zł. Obecnie wynosi ona 500 zł. 

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy wprowadzimy tę zmianę.  

Transakcje BLIK Wskazujemy, że limity ilościowe dotyczą transakcji BLIK (a nie tylko przelewów).   

Informacje dodatkowe Wyjaśniamy czym jest limit ilościowy.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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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Wieloosobowa autoryzacja transakcji 

4 grudnia 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Warunki świadczenia usługi wieloosobowej autoryzacji 

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

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 – transakcje objęte 

usługą 

Usuwamy postanowienie, że wieloosobowa autoryzacja wcześniejszej całkowitej lub 

częściowej spłaty kredytu jest dostępna tylko dla osób, które mają dostęp do 

zaktualizowanej wersji systemu transakcyjnego. 

Rozdział 7 – rozwiązanie umowy Nie wypowiemy umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Rozdział 8 – postanowienia 

końcowe 

Usuwamy postanowienie dotyczące sytuacji, w których nie ponosimy 

odpowiedzialności za niezawinione przez nas skutki niezrealizowanej transakcji. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 

 

Pakiet Ja-Profesjonalista 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin Usługi Pakiet Ja - Profesjonalista”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 – zmiana zakresu 

usług 

Możemy zmienić zakres usług i preferencyjne zasady, które oferujemy w ramach 

Pakietu, gdy zmieniają się przepisy prawa, które stanowią podstawę ich świadczenia. 

Rozdział 6 – cykl rozliczeniowy Dodajemy definicję cyklu rozliczeniowego. To 30 dni kalendarzowych, które liczymy 

od dnia aktywacji pakietu. Ulega on automatycznemu odnowieniu na kolejne 30 dni, 

o ile z niego nie zrezygnujesz. 

Rozdział 7 – postanowienia 

końcowe 

Ten regulamin możemy zmienić na zasadach, które opisujemy w regulaminie obsługi 

klientów. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 

 

mPlatforma walutowa 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usługi mPlatforma walutowa dla firm w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 
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Rozdział 3 – uruchomienie 

usługi 

✓ Możesz korzystać z tej usługi, jeśli w serwisie transakcyjnym masz dostęp do 
rachunków w tych walutach, w których chcesz przeprowadzać transakcje. 

✓ Wniosek o usługę możesz złożyć w aplikacji mobilnej oraz u dealera walutowego.  

Rozdział 4 – realizacja 

transakcji 
Transakcję możesz zawrzeć przez: 

• aplikację mobilną, 

• u dealera walutowego, ale tylko od kwoty 50 000 PLN lub jej równowartości w 

innej walucie.  

Gdy przeanalizujemy Twoją aktywność, możemy przyznać Ci limit dozwolonego 

wolumenu transakcji. Dzięki niemu, będziesz mógł m.in. realizować transakcje z 

datą przyszłą.  

Rozdział 5 – przyjęcie oferty Nie ponosimy odpowiedzialności, za Twoje szkody, które powstały nie z naszej winy.  

Rozdział 6 – zasady korzystania 

z licznika mWaluty 
mWalutę przyznajemy za 1 jednostkę waluty: EUR, USD, GPB lub CHF. 

Rozdział 8 – zablokowanie 

dostępu do usługi 

Możemy zablokować możliwość korzystania z usługi , jeśli będziemy mieć awarię,  

Rozdział 11 – minimalne i 

maksymalne kwoty transakcji i 

ofert.  

✓ Minimalna kwota transakcji i oferty dla waluty HUF oraz JPY to 100 jednostek. 

✓  
✓ Podnosimy maksymalną kwotę pojedynczej transakcji dla: 

• par walut EUR/PLN oraz USD/PLN do 10 000 000 PLN, 
• pary EUR/USD do 5 500 000 PLN oraz  

• pozostałych par walutowych- do 2 500 000 PLN, 
✓  

✓ Zwiększamy limit kwotowy pojedynczej transakcji w godzinach 17.00 - 8:00 do 
1 000 000 PLN 

✓  
✓ Zwiększamy maksymalną kwotę transakcji w godzinach 17:00 – 8:00 do 1 000 000 

PLN  

Rozdział 12 – postanowienia 

końcowe 

Możemy odmówić uruchomienia usługi lub wskazać dni w których możliwość 

korzystania z niej będzie krótsza ze względu na: 

• powody związane z bezpieczeństwem, 

• awarie lub problemy systemowe, 
• wyczerpanie dziennego limitu transakcji.  

 

Możemy wskazać dni, w których czas wykonywania transakcji będzie krótszy. 

Powiemy Ci o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem  za pośrednictwem strony 
internetowej.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – definicja Apple Pay 

i Google Pay 

Wskazujemy, że Apple Pay/Google Pay to system płatności mobilnych i cyfrowy portfel 

dostępny na urządzeniach iOS/Android. 

Rozdział 3 – jak możesz 

otrzymać kartę 
Nie wydamy Ci karty, jeśli:   

• na Twoim rachunku jest należność przeterminowana, 
• zdjęcie na karcie, które wybrałeś zawiera elementy niezgodne z regulaminem, 

• zabraniają nam tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Rozdział 4 – zasady dla kart 

pełnomocników 

Pełnomocnik traci prawo do korzystania ze swojej karty, gdy wygaśnie jego 

pełnomocnictwo. 
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Rozdział 8 – przebieg płatności 

kartą 

Momentem, w którym otrzymaliśmy Twoje zlecenia płatnicze jest moment, w którym 

to zlecenie zostało otrzymane przez nas. 

Usuwamy zapis, że możemy zrezygnować ze stosowania standardu 3-D Secure dla 

niektórych akceptantów. 

To, że podczas autoryzacji złożysz podpis, który różni się od podpisu na karcie, nie 

zwalnia Cię z odpowiedzialności za płatność Twoją kartą. 

Zwiększamy limit, do którego możesz płacić zbliżeniowo bez PIN-u do 100 zł. 

Wskazujemy, że transakcje rozliczamy z datą, z którą akceptant umożliwił nam 

przetwarzanie pliku rozliczeniowego. 

Rozdział 10 – kiedy możemy nie 

zgodzić się na transakcję 

kartową 

Nie zgodzimy się na transakcję kartową, jeśli umowa jest rozwiązana. 

Nie odpowiadamy za niezawinioną przez nas odmowę realizacji dyspozycji. 

Rozdział 14 – odnowienie karty 

Rozdział 18 – rezygnacja z 

karty 

Zwrócimy Ci opłatę roczną za kartę, nawet jeśli nie zgłosisz w terminie, że z niej 

rezygnujesz lub nie chcesz jej odnowić. 

Rozdział 15 – zastrzeganie 

karty 

Gdy wystąpi nieautoryzowana transakcja płatnicza zwrócimy Ci pieniądze nie później 

niż do końca dnia roboczego, który następuje: 

• po dniu, w którym stwierdzimy, że wystąpiła nieautoryzowana transakcja, lub 

• po dniu, w którym dostaniemy zgłoszenie o nieautoryzowanej transakcji. 

Wyjątek to sytuacja, gdy  podejrzewamy oszustwo i możemy to podejrzenie uzasadnić 

i należycie udokumentować. Wtedy informujemy organy powołane do ścigania 
przestępstw. Gdy korzystasz z rachunku płatniczego, przywrócimy jego stan do tego, 

który istniałby, gdyby nie wystąpiła nieautoryzowana transakcja. Data waluty uznania 

rachunku nie będzie późniejsza od daty obciążenia rachunku tą kwotą. 

Rozdział 16 – duplikat karty Nie pobierzemy opłaty za duplikat karty, gdy karta zniszczyła się lub uszkodziła z 

przyczyn leżących po naszej stronie. 

Rozdział 17 – wymiana karty na 

inną 

Odpowiadasz za ewentualne transakcje wykonane dotychczasową kartą na zasadach 

opisanych w: 

• Regulaminie kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 
• Regulaminie usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A. 

Rozdział 23 – karty w postaci 

plastiku 

Informacje o tym, które karty i które aplikacje płatnicze dają możliwość zapisania 
karty na urządzeniu mobilnym, znajdziesz na naszej stronie internetowej, w BOK oraz 

placówkach. 

Opłaty i prowizje związane z Twoją kartą przeliczymy na walutę obcą, jeżeli transakcja 

wymaga przeliczenia na walutę rachunku. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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  
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział I - postanowienia 

ogólne   

 

Wskazujemy, że Apple Pay/Google Pay to system płatności mobilnych i cyfrowy 

portfel dostępny na urządzeniach iOS/Android. 

 

Limitu kredytu to kwota kredytu określona w umowie ustalana indywidualnie przez 

nas, do wysokości której możesz się zadłużyć. 
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• Limit autoryzacyjny  to określony przez Ciebie ilościowy, dzienny limit transakcji 

autoryzowanych karty. Minimalna i maksymalna jego wysokość jest określona przez 
nas. 

•  
• Transakcja płatnicza to zainicjowana przez Ciebie lub odbiorcę, płatność za towary i 

usługi, przelew, wypłata lub wpłata gotówki. 

Rozdział II –warunki udzielenia 

Kredytu   

 

• Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to warunek, jaki musisz 
spełnić abyśmy mogli udzielić Ci kredytu. Informację o tym ile on wynosi 

udostępniamy w  na naszej stronie internetowej, w BOK oraz w placówkach. 
•  

• Informację o sytuacjach, w których do zawarcia umowy wymagamy pisemnej zgody 
małżonka udostępniamy w placówkach i BOK. 

•  
• Masz prawo otrzymać od nas wyjaśnienia, które dotyczą  dokonanej przez nas oceny 

Twojej zdolności kredytowej. 

 

Rozdział III - zawarcie Umowy 

w formie elektronicznej 

 

Zasady: 

• aktywacji serwisu transakcyjnego i BOK, 

• identyfikacji Twojej tożsamości,  

opisujemy w  Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.  

Rozdział IV - wydawanie kart 

głównych i dodatkowych 

✓ Kredyt stawiamy do Twojej dyspozycji do 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) po 

dniu zawarcia umowy, 

✓  

✓ Możemy odmówić Ci wydania karty, jeśli nie spełnisz warunków udzielenia kredytu. 

Rozdział VII - używanie karty 

 

Gdy wystąpi nieautoryzowana transakcja płatnicza zwrócimy Ci pieniądze nie później 

niż do końca dnia roboczego, który następuje po: 

• dniu, w którym stwierdzimy, że wystąpiła nieautoryzowana transakcja, lub 

• dniu, w którym dostaniemy zgłoszenie o nieautoryzowanej transakcji. 

Wyjątek to sytuacja, gdy  podejrzewamy oszustwo i możemy to podejrzenie 

uzasadnić i należycie udokumentować. Wtedy informujemy organy powołane do 

ścigania przestępstw. 

•  

• Naszą odpowiedzialność za ograniczenia w dostępności kart określają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

•  
• Musisz poinformować nas o: 

•  
• okolicznościach, które mają wpływ na Twoją zdolność kredytową oraz 

• znanych Tobie tych  okolicznościach, które dotyczą  poręczycieli, ustanowionych 
prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu, jakie mają wpływ na zdolność 

kredytową   
▪  

✓ Usuwamy postanowienie, że możemy zmienić limity autoryzacyjne, jeśli nie będziesz 

terminowo spłacał należności lub jeśli wystąpi zagrożenie, że nie będziesz tego robił. 

Rozdział IX-  transakcje kartowe 

 

Usuwamy postanowienia o: 

• opłacie za przekroczenie limitu karty, którą pobieraliśmy gdy bez uwzględnienia 

dostępnych środków  wykonałeś  bezgotówkową transakcję kartową , 
• braku naszej odpowiedzialności za skutki niezawinionego/ niezawinionych przez 

nas: 
− faktu niezaakceptowania karty lub stosowanych ograniczeń kwotowych,  

− awarii systemów, urządzeń innych podmiotów. 

Rozdział X - odnowienie karty 

 

Usuwamy postanowienia o  opłacie rocznej za wydanie karty, którą pobieramy jeśli 

nie zgłosisz rezygnacji z odnowienia karty w terminie, który wskazaliśmy.  

Rozdział XII - opłata karty Niespłacone przez Ciebie w terminie należności wraz z wierzytelnościami możemy 

potrącić z innych rachunków bankowych, które u nas prowadzisz . 

Rozdział XIII -usługa Spłaty na 

raty 

Informacje o wysokości oprocentowania zadłużenia, w tym wysokość wskaźnika 

przyjętego do jego ustalenia znajdziesz w Potwierdzeniu uruchomienia usługi Spłata 

na raty. 

Rozdział XVII-zastrzeżenie karty 

 

Do co najmniej 30 dni wydłużyliśmy termin, w którym możesz dostarczyć do nas 

dokument potwierdzający zgłoszenie organom ścigania faktu popełnienia rabunku 

oraz zastrzeżenia karty. Aby zachować ten termin wystarczy, że wyślesz go pocztą.   

Rozdział XVIII –rezygnacja z 

karty 

Gdy zgłosisz rezygnację z używania karty w terminie krótszym niż 60 dni przed 

końcem jej ważności, pobierzemy opłatę za jej odnowienie. 
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Rozdział XX- zmiana i 

wypowiedzenie Umowy 

 

Możemy wypowiedzieć umowę, jeśli przekroczysz termin, jaki w niej wskazaliśmy, 
na zapewnienie środków a rachunku w wysokości, która pozwoli na spłatę kredytu, 

pokrycie odsetek, zapłatę prowizji, opłat i innych należności związanych z kredytem. 

Usuwamy postanowienie, że rozwiążemy umowę z dniem rozwiązania umowy o 

rachunek bieżący. 

Rozdział XXI- postanowienia 

końcowe 

 

Usuwamy postanowienia o: 

• naszej odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy na zasadach , które 

określa kodeks cywilny, 

• głównym miejscu wykonywania naszej działalności. Robimy to dlatego, że 
wskazujemy je w Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 

 

Integrator płatności Paynow 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin usługi Integratora Płatności Paynow dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 – obowiązki 

posiadacza i użytkownika 

rachunku  

Wymagamy, abyś zapoznawał się z wyciągami do rachunków przynajmniej raz na 

miesiąc. 

Wymagania infrastruktury informatycznej, dzięki której będziesz mógł korzystać z 

usługi wymieniamy na stronie docs.paynow.pl  

Standardy i wymogi związane z przyjmowaniem płatności i korzystaniem z serwisu 

określamy w regulaminie. 

Swoje dane zaktualizujesz w BOK lub w placówkach. 

Rozdział 5 – zasady realizacji 

płatności 

Zgodę na korzystanie z danej metody płatności możemy wycofać na wniosek 

instytucji pośredniczącej lub w związku ze złamaniem postanowień umowy. 

Rozdział 6 – odmowa realizacji 

płatności 

Ograniczamy możliwości, w których możemy odmówić realizacji konkretnej 

płatności. 

Rozdział 7 – przyjmowanie 

płatności kartami płatniczymi 

Usuwamy szczegółowe informacje o wymaganiach, które dotyczą autoryzacji 

transakcji za pomocą kart płatniczych. Takie informacje będzie zawierać umowa, 

której warunki określa dostawca usługi płatności kartami. 

Rozdział 9 – prawa do serwisu i 

znaków towarowych 

Wytyczne, które dotyczą posługiwania się znakiem towarowym serwisu oraz znakami 

instytucji pośredniczących udostępniamy na stronie paynow.pl 

Możemy odwołać zgodę na używanie tych znaków,  jeśli naruszysz zasady ich 

wykorzystywania. 

Rozdział 10 – odpowiedzialność 

i potrącenie zwrotne 

Ograniczamy sytuacje, w których to Ty ponosisz odpowiedzialność finansową. 

Nie odpowiadamy za niezawinione przez nas naruszenia, które będą spowodowane 

nieprzestrzeganiem przez Ciebie zapisów regulaminu lub umowy. 

Rozdział 15 – postanowienia 

końcowe 

Możemy odmówić przeprowadzenia płatności jedynie w przypadkach, które 

opisujemy w rozdziale 6.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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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Ogólny regulamin kredytowania działalności 

gospodarczej 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1 – postanowienia 

ogólne 

Usuwamy odwołania do regulaminu kredytu samochodowego powyżej 3,5 tony dla 

firm. Robimy to dlatego, że usunęliśmy ten produkt z naszej oferty. 

Rozdział 3 – prawne 
zabezpieczenia – informacje 

ogólne 

Usuwamy zapis, że możemy prosić Cię od dodatkowe zabezpieczenie kredytu, jeśli w 

trakcie umowy uznalibyśmy, że dotychczasowe zabezpieczenia są niewystarczające.  

Rozdział 5 – spłata kredytu Niespłacone przez Ciebie w terminie należności wraz z wierzytelnościami możemy 

potrącić z innych rachunków bankowych, które u nas prowadzisz. 

Postanowienia dla kredytów waloryzowanych dotyczą umów zawartych do 1 lipca 

2015 r. 

Rozdział 6 – wypowiedzenie 

umowy kredytu 

Możemy wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych w regulaminie o ile nie 

zakazuje tego  ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne. 

Jeśli minie termin wypowiedzenia a Ty nie spłacisz należności, możemy ich 

dochodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 7 - zmiany taryfy 

prowizji i opłat 
Jeśli będziemy zmieniać taryfę prowizji i opłat ze względu na poprawę: 

• omyłek pisarskich,  

• rachunkowych lub  

• zmian porządkowych, 

nie wpłynie to na zmniejszenie Twoich uprawnień lub zwiększenie obowiązków. 

Rozdział 8 - przewalutowania Postanowienia dla kredytów waloryzowanych dotyczą umów zawartych 

do 1 lipca 2015 r. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział II- warunki 

udzielenia/przeniesienia kredytu 

✓ Zasady, na jakich akceptujemy zabezpieczenia spłaty kredytu wskazujemy w 

umowie.   

 

W czasie trwania umowy musisz zasilać rachunek bieżący deklarowaną kwotą, o ile 

jej wysokość określiliśmy w umowie. 

✓  

✓ Zawarcie umowy uzależniamy od tego, jak długo prowadzisz działalność 
gospodarczą.  
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Informację o sytuacjach, w których do zawarcia umowy wymagamy pisemnej zgody 

małżonka udostępniamy w placówkach i BOK. 

 

• Masz prawo poprosić nas o  wyjaśnienia, które dotyczą dokonanej przez nas oceny 

Twojej zdolności kredytowej. 

Rozdział V – Spłata kredytu Odsetki od kapitału przeterminowanego pobieramy według zmiennej stopy 

procentowej, która wynika z tabeli stóp procentowych. 

Gdy wystąpi zadłużenie przeterminowane jesteśmy uprawnieni do odzyskania swoich 

wierzytelności w następującej kolejności: 

• koszty windykacji,  
• prowizje, opłaty bankowe płatne zgodnie z taryfą prowizji i opłat, 

• odsetki od kapitału przeterminowanego, 
• wymagalne odsetki za okres obrachunkowy, 

• kapitał przeterminowany, 
• odsetki bieżące, 

• kapitał niewymagalny.  

Rozdział VI -wypowiedzenie 

umowy kredytu 

 

Możemy wypowiedzieć umowę, jeśli przekroczysz termin, jaki w niej wskazaliśmy, 
na zapewnienie środków a rachunku w wysokości, która pozwoli na spłatę kredytu, 

pokrycie odsetek, zapłatę prowizji, opłat i innych należności związanych z kredytem. 

Rozdział VIII -postanowienia 

końcowe 

 

✓ Możemy zażądać dodatkowego zabezpieczenia akceptowanego lub zmiany 

zabezpieczenia, jeśli pogorszy się Twoja zdolność kredytowa. 
✓  

• Musisz poinformować nas o: 

• okolicznościach, które mają wpływ na Twoją zdolność kredytową oraz 

• znanych Tobie tych  okolicznościach, które dotyczą  poręczycieli, ustanowionych 
prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu, jakie mają wpływ na zdolność 

kredytową. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

✓ Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 
4 grudnia 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 2 – definicja  

reprezentanta kredytobiorcy 

Reprezentant kredytobiorcy to osoba fizyczna, która Cię reprezentuje jeśli nie 

działasz samodzielnie. 

Rozdział 3 - warunki udzielenia 

kredytu 

Zasady, na jakich akceptujemy zabezpieczenia spłaty kredytu wskazujemy w 

umowie.   

Rozdział 5 - spłata kredytu 

 

Niespłacone przez Ciebie w terminie należności wraz z wierzytelnościami możemy 

potrącić z innych rachunków bankowych, które u nas prowadzisz. 

Rozdział 10 – zmiana tabeli 

oprocentowania 

Przyczyny zmiany tabeli oprocentowania wskazujemy w Regulaminie rachunków dla 

firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  

Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Pożyczka dla firm 
4 grudnia 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 – zawarcie umowy Nie zawrzemy umowy, gdy wykonasz przelew weryfikujący po upływie okresu 

ważności naszej oferty. 

Rozdział 6 – spłata pożyczki  

 

W czasie trwania umowy musisz zasilać rachunek do spłaty deklarowaną kwotą, o ile 

jej wysokość określiliśmy w umowie. 

Rozdział 11 – zmiana taryfy 

prowizji i opłat i tabeli 

oprocentowania 

 

Zmiana taryfy prowizji i opłat następuje w kierunku i w zakresie, który wynika ze 

zmiany parametrów, jakie wskazaliśmy wyżej w tym rozdziale w punkcie 2. 

Przyczyny zmiany tabeli oprocentowania  wskazujemy w Regulaminie rachunków dla 

firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 – warunki udzielenia 

kredytu 

To, czy przed udzieleniem kredytu będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych 

dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków, zależy od wydanej decyzji 

kredytowej. 

 
W trakcie trwania umowy musisz zasilać rachunek do spłaty kredytu wpłatami w 

określonej wysokości, o ile ustaliliśmy je w umowie. 

Rozdział 6 – zabezpieczenie 

spłaty kredytu 
Wszystkie zabezpieczenia kredytu, które stosujemy opisujemy w regulaminie. 

Rozdział 6.1 – ubezpieczenie 

niskiego wkładu własnego 

Usuwamy postanowienia dotyczące tego, że ponosisz koszt podwyższonego ryzyka 

spłaty części kredytu, które wiąże się z jego zabezpieczeniem. 

Rozdział 6.2 – ubezpieczenie 

pomostowe 

Koszty wysłanych upomnień i wypowiedzenia umowy nie stanowi sumy 

ubezpieczenia pomostowego. 

Rozdział 11 – kredyt 

waloryzowany 

Postanowienia dla kredytów waloryzowanych dotyczą umów zawartych do 1 lipca 

2015 r. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  

Nie poniesiesz za to opłat. 

 

Wielocelowy kredyt zabezpieczony 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – poznaj definicje 

zwrotów, których często 

używamy w regulaminie 

Reprezentant kredytobiorcy to osoba fizyczna, która Cię reprezentuje jeśli nie 

działasz samodzielnie. 

Rozdział 3 – podstawowe 

informacje o kredycie 

Okres na który udzielamy kredytu, określamy w umowie. 

Jeśli chcesz przeznaczyć kredyt na zakup lub remont nieruchomości komercyjnej lub 

mieszkalnej, obydwie te nieruchomości musisz przeznaczyć na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

Rozdział 5 – warunki udzielenia 

kredytu 

To, czy przed udzieleniem kredytu będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych 

dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków, zależy od wydanej decyzji 

kredytowej. 

W trakcie trwania umowy musisz zasilać rachunek do spłaty kredytu wpłatami w 

określonej wysokości, o ile ustaliliśmy je w umowie. 

Rozdział 7 – zabezpieczenia 

kredytu 
Wszystkie zabezpieczenia kredytu, które stosujemy opisujemy w tym regulaminie. 

Rozdział 7.1 – ubezpieczenie 

niskiego wkładu własnego 

Usuwamy postanowienia dotyczące tego, że ponosisz koszt podwyższonego ryzyka 

spłaty części kredytu, które wiąże się z jego zabezpieczeniem. 

Rozdział 7.2 – ubezpieczenie 

pomostowe 

Koszty wysłanych upomnień i wypowiedzenia umowy nie stanowi sumy 

ubezpieczenia pomostowego. 

Rozdział 12 – kredyt 

waloryzowany 

Postanowienia dla kredytów waloryzowanych dotyczą umów zawartych do 1 lipca 

2015 r. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 
 

 

 

Linia kredytowa zabezpieczona 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – pojęcia używane w 

regulaminie 

Reprezentant kredytobiorcy to osoba fizyczna, która Cię reprezentuje jeśli nie 

działasz samodzielnie.  

Rozdział 3 – podstawowe 

zasady kredytu 

Okres oraz cele na który udzielamy kredytu, określamy w umowie. 
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Rozdział 4 – warunki udzielenia 

kredytu 

 

Masz prawo poprosić nas o powody wydanej decyzji kredytowej.  

Rozdział 6 – zabezpieczenia 

spłaty kredytu 

Zasady określania wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz koszty związane z 

zabezpieczeniem spłaty kredytu określamy w umowie. 

Rozdział 7 – spłata kredytu 
Wskazujemy, że dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności, odsetki 

pobieramy od kapitału wymagalnego. 

Rozdział 11 – zmiany taryfy 

prowizji i opłat 

Jeśli będziemy zmieniać taryfę prowizji i opłat ze względu na poprawę: 

• omyłek pisarskich,  

• rachunkowych lub  

• zmian porządkowych, 

nie wpłynie to na zmniejszenie Twoich uprawnień lub zwiększenie obowiązków. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 
4 grudnia 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Rozdział II - przeznaczenie i 

warunki udzielenia kredytu   

 

Informację o sytuacjach, w których do zawarcia umowy wymagamy pisemnej zgody 

małżonka udostępniamy w placówkach i BOK. 

Maksymalny okres, na jaki zawieramy umowę to 10 lat. 

Rozdział V - wypłata środków z 

kredytu  

Kredyt wypłacimy Ci, gdy zapłacisz wymagane przez nas opłaty i prowizje, chyba że 

je kredytujemy. 

Rozdział XIII- obowiązki 

kredytobiorcy  

Musisz przedłożyć nam dokumenty finansowe oraz informacje, które dotyczą 

prowadzonej przez Ciebie działalności, gdy o to poprosimy.   

Rozdział XV- nieterminowa 

spłata kredytu 

Gdy nie spłacisz kredytu w umówionym terminie, odsetki naliczymy od kapitału 

przeterminowanego. 

Wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego, sposób jego ustalania, 

tryb i warunki zmiany określamy w umowie.  

Rozdział XIX - reklamacje i 

skargi  

Spory, których nie możemy rozwiązać polubownie będzie rozstrzygał właściwy 

miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

Rozdział XX - postanowienia 

końcowe 

Usuwamy postanowienie, które upoważnienia nas do przekazywania przyszłemu 

nabywcy wierzytelności informacji o Tobie i wierzytelności, która będzie 

przedmiotem cesji.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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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Kredyt VAT 
4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytu VAT dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 4 – wysokość kredytu i 

jego wykorzystanie 

Abyśmy mogli podwyższyć kwotę Twojego kredytu, musimy wydać pozytywną 

decyzję kredytową a następnie zawrzeć aneks do umowy.  

Gdy uruchomimy ostatnią transzę Twojego kredytu, możemy poprosić Cię o 

udokumentowanie wykorzystania jej zgodnie z umową. 

Rozdział 5 – spłata kredytu Możesz złożyć wniosek o karencję w spłacie kredytu.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 

mPlan hipoteczny 
4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania, wykorzystywania i spłaty kredytu 

mPlan hipoteczny dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – zasady udzielania 

kredytu 

Jeśli chcesz przeznaczyć kredyt na zakup lub remont nieruchomości komercyjnej lub 

mieszkalnej, obydwie te nieruchomości musisz przeznaczyć na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

Możemy poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów zanim zawrzesz 

umowę. 

W trakcie trwania umowy musisz zasilać rachunek do spłaty kredytu wpłatami w 

określonej wysokości, o ile ustaliliśmy je w umowie. 

Wskazujemy warunki, na których możesz korzystać z rachunku bilansującego. 

Rozdział 3 – zawarcie umowy 

kredytu i uruchomienie kredytu 

Informację o sytuacjach, w których do zawarcia umowy wymagamy pisemnej zgody 

małżonka udostępniamy w placówkach i BOK. 

Rozdział 4 – spłata kredytu Wpłaty z tytułu ubezpieczeń lub innych opłat i prowizji związanych z wykonywaniem 

umowy realizujesz na rachunek określony w umowie kredytu. 

Możemy potracić niespłacone należności z innymi wierzytelnościami, które masz na 

innych rachunkach prowadzonych w banku. 

Postanowienia dla kredytów waloryzowanych dotyczą umów zawartych do 1 lipca 

2015 r. 

Rozdział 5 – prawne 

zabezpieczenia kredytu 

Usuwamy postanowienia dotyczące tego, że ponosisz koszt podwyższonego ryzyka 

spłaty części kredytu, które wiąże się z jego zabezpieczeniem. 

Koszty wysłanych upomnień i wypowiedzenia umowy nie stanowi sumy 

ubezpieczenia pomostowego. 

Rozdział 6 – wypowiedzenie 

umowy kredytu 
Jeśli udzieliliśmy kredyt dla kilku osób, wszyscy muszą złożyć wypowiedzenie. 
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Rozdział 7 – postanowienia 

końcowe 

Jeśli w trakcie umowy kredytu pojawią się okoliczności, które mogłyby mieć wpływ 

na zdolność kredytową Twoją lub Twoich poręczycieli musisz nam o tym powiedzieć. 

Masz prawo poprosić nas o powody wydanej decyzji kredytowej. 

Możemy sprawdzać wszystkie dokumenty złożone przez Ciebie lub Twoich 

poręczycieli.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 remontowy 
4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kredytu remontowego dla wspólnot 

mieszkaniowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – przeznaczenie i 

warunki udzielenia kredytu 

Okres, na który udzielamy kredytu określamy w umowie. 

W trakcie trwania umowy musisz zasilać rachunek do spłaty kredytu wpłatami w 

określonej wysokości, o ile ustaliliśmy je w umowie. 

Rozdział 5 – spłata kredytu Wskazujemy, że dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności, odsetki 

pobieramy od kapitału wymagalnego. 

Rozdział 6 – oprocentowanie 

kredytu, opłaty, prowizje 

Jeśli będziemy zmieniać taryfę prowizji i opłat ze względu na poprawę: 

• omyłek pisarskich,  
• rachunkowych lub  

• zmian porządkowych, 

nie wpłynie to na zmniejszenie Twoich uprawnień lub zwiększenie obowiązków. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 

 

 

Fakturowanie 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin mFakturowania dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 1 – rola regulaminu Informacje o zasadach na jakich obsługujemy naszych klientów wskazujemy w 

Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  

Rozdział 2 – pojęcia, których 

używamy  

Rozdział 8 – zmiany regulaminu 

Przyczyny, dla których możemy zmieniać regulamin wskazujemy w Regulaminie 

obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  
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Sposoby i terminy w jakich przekazujemy informację o zmianach regulaminu 

znajdziesz w Regulaminie rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.   

Wyjaśnienia części określeń, którymi się posługujemy również znajdziesz w tych 

regulaminach. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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 
4 grudnia 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 3 – Warunki udzielenia 

Limitu faktoringowego 

W trakcie trwania umowy musisz zasilać rachunek bieżący wpłatami w określonej 

wysokości, o ile ustaliliśmy je w umowie. 

Rozdział 4 – zawarcie Umowy i 

okres jej obowiązywania 

Decyzję o przyznaniu i wysokości albo odmowie przyznania limitu faktoringowego 

podejmujemy na podstawie analizy informacji, które nam przekazałeś. 

Możemy nie odnowić limitu faktoringowego z powodu nieterminowej spłaty 

zatwierdzonych wierzytelności oraz należnych nam prowizji i opłat. 

Rozdział 5 – warunki 

finansowania wierzytelności 

Warunki zatwierdzania wierzytelności muszą być zgodne z wiedzą, jaką posiadasz w 

dniu złożenia wniosku. 

Usuwamy postanowienie, że odpowiadasz za błędy i omyłki pisarskie w fakturach 

oraz innych dokumentach, które dotyczą wierzytelności. 

Rozdział 6- proces zgłaszania 

wierzytelności 

Status zatwierdzonej wierzytelności nadajemy w terminie 3 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku. 

Przed nadaniem statusu zatwierdzonej wierzytelności weryfikujemy m. in aktualną 

kwotę Twojego zaangażowania wobec nas z tytułu limitu faktoringowego, 

Możemy uzależnić wykup i sfinansowanie wierzytelności od przedstawienia przez 

Ciebie dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących faktury. 

Usuwamy postanowienie, że możemy odmówić wykupu i sfinansowania 

wierzytelności bez podania przyczyny.  

Rozdział 7 – spłata limitu 

faktoringowego  

Spłata zatwierdzonej wierzytelności może nastąpić automatycznie z rachunku 

faktoranta, gdy zakończył się okres trwania regresu lub gdy zakończył się okres 

dostępnego samodzielnego wydłużenia przez Ciebie okresu finansowania faktury. 

Gdy nie spłacisz należności w terminie naliczymy odsetki od kapitału 

przeterminowanego jak dla należności przeterminowanych, zgodnie z tabelą 

oprocentowania i wezwiemy Cię do spłaty należności. 

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 
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Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę.  

Nie poniesiesz za to opłat. 

 

 

eUrząd 

4 grudnia 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin dostępu do eUrzędu za pośrednictwem mBanku 

S.A.” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 2 – pojęcia, których 

używamy 

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw zintegrowanych systemów 

informatycznych, które w internecie udostępniają usługobiorcom usługi z zakresu 

objętego działalnością ZUS,  

Rozdział 3 – nasza rola w 

dostępie do usług administracji 

publicznej 

Nie odpowiadamy za niezawinione przez nas skutki czynności wykonywanych przez 

Usługobiorcę w ePUAP i PUE ZUS. 

Rozdział 5 – złożenie wniosku o 

Profil PUE ZUS 

Za pośrednictwem BOK lub w placówce sprawdzisz, czy zarejestrowane przez nas 

Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL) są aktualne. 

Rozdział 8 – Ograniczenia w 

dostępie do eUrzędu 
Nie odpowiadamy za niezawinioną przez nas niedostępność do ePUAP lub PUE ZUS. 

Rozdział 9 – przyczyny zmiany 

regulaminu 

Możemy zmieniać regulamin, gdy pojawią się wytyczne Narodowego Banku 

Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i administracji 

publicznej, które wpływają na usługi, które świadczymy.  

Stopka Zmieniamy adres naszej siedziby.  

Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

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. 


