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Rachunek bieżący
13 kwietnia 2022 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

Kiedy możemy zablokować
pieniądze na rachunku lub
dostęp do rachunku - rozdział 8

Jeśli Twoje dane osobowe oraz dane firmy będą nieaktualne, zablokujemy
realizowane przez Ciebie transakcje (blokada nie będzie obejmować przelewów do
ZUS lub US). Pamiętaj, aby sprawdzić czy dane Twoje oraz firmy jakie mamy są
aktualne.

Kiedy umowa przestaje
obowiązywać - rozdział 22

Doprecyzowujemy zapisy, kiedy możemy wypowiedzieć Ci umowę z
dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Możemy to zrobić, gdy na rachunku nie
będzie obrotów przez okres 3 miesięcy z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania
opłat oraz naliczania odsetek.
Dodajemy zapis, że jeżeli przedmiotem Twojej działalności jest działalność
kantorowa, w której wykorzystujesz rachunek firmowy w mBanku, będziemy mogli
wypowiedzieć Ci umowę rachunku.

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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
13 kwietnia 2022 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
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Przelewy (ogólne zasady) rozdział 20

Doprecyzowaliśmy informację, że uznania i obciążenia rachunku VAT, realizujemy
zgodnie z zasadami z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Lista czynności - rozdział 33

Zmieniliśmy postanowienia dotyczące realizacji przelewów w BOK. W tym kanale nie
zlecisz przelewu SWIFT do krajów trzecich wysokiego ryzyka.
Robimy to, aby jasno określić w jakich kanałach nie zrealizujesz takiego zlecenia
płatniczego.

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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
13 kwietnia 2022 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

Słowniczek - rozdział 2

Zaktualizowaliśmy definicję Transakcji kartowej. Taką transakcją nie jest wpłata
gotówki.

Przewalutowanie transakcji
kartowych - rozdział 9

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i
aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję kartową na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania będziemy pokazywać
jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego kursu euro. Ogłasza go
Europejski Bank Centralny.
Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie,
zaktualizowaliśmy jego zapisy.

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych

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
13 kwietnia 2022 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 IX Transakcje kartowe
- Podrozdział II Rozliczenie
transakcji kartowych przez
Bank

Zmieniliśmy treść komunikatu, który przekazujemy w serwisie transakcyjnym i
aplikacji mobilnej, gdy wykonasz pierwszą w miesiącu transakcję kartową na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt przewalutowania będziemy pokazywać
jako wartość procentową w stosunku do referencyjnego kursu euro. Ogłasza go
Europejski Bank Centralny.
Ponieważ sposób prezentowania kosztów opisujemy w regulaminie,
zaktualizowaliśmy jego zapisy.

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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.

Ogólny regulamin kredytowania działalności
gospodarczej
13 kwietnia 2022 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 VAT dla firm. Robimy to, ponieważ
od 13 kwietnia 2022 r. ma on oddzielny regulamin.

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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
13 kwietnia 2022 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

Cały regulamin

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ
graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.
Od 13 kwietnia 2022 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin kredytowania
działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.
Postanowienia, które dotyczą kredytu VAT dla firm znajdziesz teraz tylko w
„Regulaminie udzielania kredytu VAT dla firm w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.”

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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.

Lokaty
5 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin lokat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Wykaz zmian
Co i gdzie się zmienia?

Opis zmiany

Wysokość kapitału zakładowego
- stopka

Wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego mBanku S.A. od 1.01.2022 r.
to 169.539.536 złotych.

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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