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Obsługa klienta
25 czerwca 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

W definicji banku aktualizujemy
wysokość: kapitału
zakładowego i numer telefonu
do BOK (mLinii)

•

Potwierdzanie tożsamości i
wybranych oświadczeń

Wkrótce wprowadzimy w aplikacji mobilnej możliwość potwierdzania tożsamości
oraz wybranych transakcji i dyspozycji przy użyciu indywidualnych cech
biometrycznych. Takimi cechami jest np. skan palca (tzw. Touch ID) czy twarzy
(tzw. Face ID). Są to dane, które zbiera dostawca oprogramowania Twojego
urządzenia mobilnego.

•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Głównym numerem do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta jest numer +48 42 6
300 800

Informację od kiedy będzie można korzystać z usługi, udostępnimy na naszej
stronie internetowej.
Usuwamy z regulaminu zapisy o liście haseł jednorazowych (tzw. Listy TAN) oraz o
haśle i odzewie. Robimy to, ponieważ od 19 września 2019 roku nie możesz
potwierdzać oświadczeń.
Pozostałe zmiany nie dotyczą klienta firmowego, 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.

Reklamacje
23.08.2021 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

Rozdział 2 – definicja banku

•
•
•

Rozdział 3 - jak możesz złożyć
reklamację

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
01.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Głównym numerem do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta jest numer +48 42 6
300 800 a dla klienta Private Banking - numer 0 801 333 555.

Dodajemy adres do doręczeń elektronicznych jako kolejny adres, pod który będziesz
mógł wysłać do banku reklamacje na piśmie. Adres do doręczeń elektronicznych po
nadaniu przez właściwy organ administracji publicznej, opublikujemy na stronie
informacyjnej banku.
Dajemy Ci możliwość wskazania formy (email , pismo) odpowiedzi na reklamację.
Możesz ją wskazać przy składaniu reklamacji . Jeśli tego nie zrobisz , wyślemy Ci
pismo.
Usuwamy zapisy o przesyłaniu reklamacji w zakresie informacji handlowej na adres
mailowy Inspektora danych osobowych. Możesz je składać zgodnie z zasadami,
które opisaliśmy w Rozdziale 3 ust. 1. Zmieniamy to , bo adres mailowy inspektora
danych osobowych służy do obsługi reklamacji dotyczących przetwarzania danych
osobowych lub praw osób, których dane dotyczą.

Rozdział 4 - reklamacje
dotyczące transakcji
płatniczych
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Dodajemy definicję nieautoryzowanej transakcji. To transakcja, na którą nie
wyraziłeś zgody i jej nie autoryzowałeś lub nie zatwierdzałeś.
Dodajemy postanowienie przy zgłoszeniu przez Ciebie nieautoryzowanej transakcji
płatniczej, że nie zwrócimy Ci pieniędzy, gdy umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa naruszyłeś co najmniej jeden z obowiązków dotyczących bezpiecznego
korzystania ze sposobów dostępu. Będziemy spójni z zapisami regulaminów
właściwych dla usług płatniczych, które stosujemy łącznie z „Regulaminem
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przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.”
Dodajemy postanowienie o tym, kiedy możemy uwzględnić reklamację transakcji
zgłoszoną po terminie. Rozpoznając ją będziemy się przede wszystkim opierali na
regulacjach Visa, Mastercard lub Polskiego Standardu Płatności i w oparciu o nie
ocenimy, czy możemy ją uwzględnić.
Rozdział 5 i 6 – jak
rozpatrujemy i odpowiadamy
na reklamacje

Rozdział 7 – kiedy zmieniamy
regulamin

Dodajemy postanowienie o zwrocie na Twój rachunek kwoty reklamowanej
transakcji lub opłaty z odsetkami ustawowymi za okres od daty obciążenia rachunku
do dnia uznania rachunku. Zwrot dotyczy tylko pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji.
Usuwamy postanowienia o formie i terminie udzielenia odpowiedzi na reklamacje
złożone do 19.12.2018 roku. Postanowienia te znajdziesz w archiwalnych
regulaminach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A. Udostępniamy je na naszej stronie internetowej.
Zmieniamy przesłanki na podstawie, których możemy zmienić „Regulamin
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku
S.A.”:
• dodaliśmy powód zmiany sposobu obsługi produktów i usług,
• usunęliśmy wytyczne, zalecenia, rekomendacje Związku Banków Polskich.
Będziemy spójni z zapisami regulaminów właściwych dla danego produktu lub usługi,
które stosujemy łącznie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

Rozdział 8 –w jakim terminie
przekażemy informacje o
zmianie regulaminu

Rozszerzamy listę sytuacji, na podstawie których możemy powiadomić Cię o zmianie
Regulaminu bez określonego okresu uprzedzenia . Jest to m.in. wtedy gdy:
•
wycofujemy z oferty produkt lub usługę, które nie mają wpływu na Twoje i
nasze prawa oraz obowiązki,
•
zmieniamy funkcje produktów i usług (jeżeli nie ograniczają one
dotychczasowych funkcji produktów i usług, z których korzystasz),
•
zmieniamy sposób obsługi produktów i usług (jeżeli zmiana nie ogranicza
Twoich uprawnień),
•
wprowadzamy nowe kanały sprzedaży,
•
musimy sprostować omyłki pisarskie, rachunkowe, a także zapewnić, aby
postanowienia regulaminu były jednoznaczne. Zmiany te nie zwiększają
Twoich obowiązków, ani nie zmniejszają Twoich uprawnień.
Poza sytuacjami wprost opisanymi w regulaminie jako wyjątek, o wszystkich
zmianach powiadamiamy Cię na 2 miesiące przed ich wprowadzeniem. Zmieniliśmy
w tym zakresie zapis w regulaminie, który wskazywał tylko zmiany w zakresie
podmiotu uprawnionego do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

Opłaty i prowizje
23 czerwca wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”
Co i gdzie się zmienia?
W części Cennika, która dotyczy aktualnej oferty banku
zmieniamy zapisy w sekcji:

Opis zmiany
1.

III. Debetowe karty płatnicze
1.

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

2.

Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za
przewalutowanie transakcji dla kart Mastercard.
Prowizja nie obejmuje kosztu, który wynika z
zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
Usuwamy zapis dotyczący awaryjnej wypłaty gotówki
dla kart Mastercard, ponieważ od 7 lipca 2021 r.
wycofujemy tą usługę.

IV. Karty kredytowe
W części Cennika, która dotyczy produktów wycofanych ze
sprzedaży, zmieniamy zapisy w sekcji:
3. Mastercard Debit Business i Visa Business Debit
a) a) do rachunków mStarter BUSINESS, mKonta: eBUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS,
mKonto FIRST CLASS, mPakiet, Rachunek Funduszy
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1.

Doprecyzowujemy przypis dotyczący prowizji za
przewalutowanie transakcji dla kart Mastercard.
Prowizja nie obejmuje kosztu, który wynika z
zastosowania kursów walutowych z naszej tabeli
kursowej.
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Specjalnych, „Ja -Profesjonalista” Start oraz „Ja Profesjonalista”
b) b) do rachunku mBiznes konto
c)

2.

Usuwamy zapis dotyczący awaryjnej wypłaty gotówki
dla kart Mastercard, ponieważ od 7 lipca 2021 r.
wycofujemy tą usługę.

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.

Oprocentowanie
23 czerwca 2021 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Sekcja „Lokaty” w ofercie
bieżącej – rozdział III

Od 1 września, 2021 r., wycofujemy z oferty bieżącej lokaty: 12 miesięczne (PLN,
USD, EUR, GBP) – lokaty będą dostępne do 31.08.2021 r.

oraz wycofanej – rozdział 3

Z tego powodu do sekcji produktów wycofanych ze sprzedaży przenosimy lokaty 12
miesięczne PLN, USD, EUR, GBP.

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

Rachunek bieżący
7 lipca 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

Rachunek bieżący z opcją mTransfer
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

Usługi płatnicze
7 lipca 2021 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

Rozdział 2, 7, 11, 25, 29, 33

Rozszerzamy funkcję usługi BLIK. Wkrótce będziesz mógł włączyć usługę transakcji
zbliżeniowych BLIK i płacić urządzeniem mobilnym.
Dlatego dodajemy:
1. nowe definicje - „antena NFC”, „pre-autoryzacja”, „technologia NFC”, transakcja
zbliżeniowa BLIK”, „waluta rozliczeniowa”, „zapytanie autoryzacyjne”,
2. nowy rozdział w którym opisujemy:
• warunki jakie musisz spełnić, aby korzystać z usługi,
• sposób w jaki możesz aktywować usługę,
• zasady funkcjonowania usługi,
3. na liście czynności informacje w jakich kanałach możesz:
• aktywować i zrezygnować z usługi transakcji zbliżeniowych BLIK,
• zrezygnować z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za
przeliczenie waluty.
Dodatkowo w poszczególnych rozdziałach doprecyzowujemy zapisy tak, aby nie stały
w sprzeczności z nową usługą transakcji zbliżeniowych BLIK. Zapisy te dotyczą:
• autoryzacji transakcji płatniczych,
• zasad przewalutowań,
• limitów,
• możliwości aktywacji i rezygnacji z usługi w każdej chwili dla każdego
urządzenia oddzielnie.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.

Rozdział 25, 28 – transakcje
BLIK

Wprowadzamy zmiany, którymi przenosimy zapisy o zasadach autoryzacji transakcji
BLIK do Regulaminu obsługi klientów. Teraz wszystkie stosowane w banku sposoby
autoryzacji znajdziesz w jednym dokumencie: Regulaminie obsługi klientów.

Rozdział 23 – przelewy na
numer telefonu

Zmieniamy termin na jaki blokujemy kwotę przelewu na rachunku z 15 dni
roboczych na 15 dni kalendarzowych.

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Doprecyzowujemy zapisy o limitach, żebyś nie miał wątpliwości jakich transakcji
dotyczą limity:
• Limity obejmują również odbiorców zaufanych,
• Limity nie obejmują przelewów własnych również tych, które autoryzujesz.

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną
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Przelewy zlecane na
urządzeniach mobilnych (w
aplikacji mobilnej)

Przelewy zlecane na
urządzeniach mobilnych (w
aplikacji mobilnej)

Doprecyzowujemy zapisy o limitach, żebyś nie miał wątpliwości jakich transakcji
dotyczą limity:
• Limity obejmują również odbiorców zaufanych.
• Limity nie obejmują – przelewów własnych, kolejnych (poza pierwszym
przelewem) transakcje w ramach zlecenia stałego, zlecane na urządzeniu
mobilnym.
• Wkrótce w aplikacji mobilnej będziesz mógł potwierdzać transakcje przy użyciu
cech biometrycznych. Są to dane, które zbiera dostawca oprogramowania
Twojego urządzenia mobilnego. Dodajemy nowy limit wysokościowy w ramach
którego będziesz mógł autoryzować transakcję w ten sposób.
• Przelewy własne, które autoryzujesz nie będą pomniejszały limitu przelewów
zlecanych w aplikacji mobilnej.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tych
funkcji.

Transakcje BLIK

Rozszerzamy funkcję usługi BLIK i dodajemy zapis o transakcjach zbliżeniowych
BLIK. Wkrótce będziesz mógł włączyć usługę transakcji zbliżeniowych BLIK i płacić
urządzeniem mobilnym.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tej
usługi.

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

Wieloosobowa autoryzacja transakcji
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin Usługi – Pakiet – Ja Profesjonalista”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

mPlatforma walutowa
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmienione ,,Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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 w urządzeniu mobilnym
23 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. za pośrednictwem
urządzeń mobilnych”, który zastępuje:
• „Regulamin korzystania
• „Regulamin korzystania
• „Regulamin korzystania
• „Regulamin korzystania
Wykaz zmian

z
z
z
z

kart
kart
kart
kart

płatniczych
płatniczych
płatniczych
płatniczych

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

Apple Pay”,
Fitbit Pay”,
Garmin Pay”,
Google Pay”.

Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Rozdział V Płatności

Dodajemy postanowienia, że możesz wpłacić gotówkę kartą dodaną do Twojego
urządzenia mobilnego (np.: telefonu) w sklepach, które dają taką możliwość np.
Żabka oraz we wpłatomacie.
Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz mógł wpłacić
gotówkę we wpłatomacie.

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, usuń kartę ze swojego urządzenia
mobilnego.
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Karta kredytowa
7 lipca 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

Rozdział I ogólne, VII Używanie
karty, IX Transakcje kartowe,
XII Spłata karty, XX Zmiana i
wypowiedzenie Umowy

Umożliwiamy spłatę kredytu w karcie kredytowej z rachunku technicznego.
Dlatego:
1.
2.

dodajemy nową definicje – rachunek techniczny
doprecyzujemy definicję automatycznej spłaty

Dodatkowo w poszczególnych rozdziałach doprecyzowujemy zapisy o rachunek
techniczny. Zapisy te dotyczą:
•
•
•
•
•

wpłaty gotówkowej,
wysyłki wyciągu,
automatycznej spłaty i kwoty minimalnej spłaty,
częściowej lub całkowitej spłaty karty,
wypowiedzenia umowy

Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy udostępnimy rachunek
techniczny do spłaty karty kredytowej.
Rozdział III Zawarcie Umowy

Doprecyzowujemy zapis dotyczący zawarcia umowy na rzecz spółki jawnej lub
partnerskiej. Umowa musi być zaakceptowana przez wszystkich wspólników spółki
jawnej lub partnerskiej.

Rozdział V Doręczenie i
aktywacja karty

Gdy nie odbierzesz karty wysłanej na adres wskazany we wniosku, nie będziemy
ponownie jej wysłać. Sprawdź adres wysyłki przed jej ponownym zamówieniem.

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 kredytowych
7 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmienione ,,Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla firm”.
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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?

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną
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Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Rozdział I – postanowienia
ogólne, słowniczek

Usuwamy postanowienia, które dotyczą kredytu obrotowego. Robimy to, ponieważ
od 7 lipca 2021 r. ma on oddzielny regulamin.

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Cały regulamin

•
•

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy
układ graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.
Od 7 lipca 2021 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin kredytowania
działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Postanowienia, które dotyczą kredytu obrotowego dla firm znajdziesz teraz tylko
w „Regulaminie kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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 w rachunku bieżącym
7 lipca 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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 VAT
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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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Fakturowanie
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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
7 lipca 2021 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

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

eUrząd
7 lipca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin dostępu do eUrzędu za pośrednictwem mBanku
S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Stopka – wysokość kapitału
zakładowego i numer wydziału
sądu rejestrowego

•
•

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Lokaty
22 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
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Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Stopka – siedziba, wysokość
kapitału zakładowego i numer
wydziału sądu rejestrowego

•
•
•

Aktualizujemy adres naszej siedziby. Od 20.11.2020 r. jest to ul. Prosta 18, 00850 Warszawa.
Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od
1.01.2021 r. to 169.468.160 złotych.
Sądem, w którym został zarejestrowany mBank S.A. jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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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