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Opłaty i prowizje 
9 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

nazwa towarzystwa 

ubezpieczeniowego – zmiana w 

całym dokumencie 

Wprowadzamy zmiany porządkowe polegające na zmianie nazwy towarzystwa 

ubezpieczeniowego z: 

„AXA Życie TU S.A.” na: „UNIQA TUnŻ S.A.” oraz  

„AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.” na: „UNIQA TU S.A.”.  

Robimy to, ponieważ 9 kwietnia dojdzie do prawnego połączenia spółek AXA i 

UNIQA. Wtedy też AXA zmieni nazwę na UNIQA. 

 

 

 

Karta do konta 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniany „Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 9 – przewalutowanie 

transakcji 
Otrzymasz powiadomienie o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jeżeli 

którykolwiek z użytkowników karty zrobi transakcję kartą w walucie i na terenie 

kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekażemy Ci je tak 

szybko, jak to możliwe w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji mobilnej. 

Powiadomienie dotyczy tylko pierwszej transakcji w danej walucie daną kartą w 

danym miesiącu kalendarzowym. 

Rozdział 24 – lista czynności, 

które możesz wykonać w 

ramach obsługi karty 

Z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty możesz 

zrezygnować w każdej chwili. Zrobisz to w BOK i placówce banku.  

Stopka 
Zmieniamy numer wydziału sądu gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

kapitał zakładowy. 

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. 

 

 

Karta kredytowa  
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniany „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 
Otrzymasz powiadomienie o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jeżeli 

którykolwiek z użytkowników karty zrobi transakcję kartą w walucie i na terenie 

kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekażemy Ci je tak 

szybko, jak to możliwe w serwisie transakcyjnym, w tym aplikacji mobilnej. 

Powiadomienie dotyczy tylko pierwszej transakcji w danej walucie daną kartą w 

danym miesiącu kalendarzowym. 

Rozdział XXII – lista czynności 

możliwych do wykonania w 

ramach obsługi karty 

Z otrzymywania powiadomień o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty możesz 

zrezygnować w każdej chwili. Zrobisz to w BOK i placówce banku. 

Dodajemy nową czynność, której zmianę będziesz mógł zlecić w aplikacji mobilnej - 

dzień generowania wyciągu. 

Stopka Zmieniamy numer wydziału sądu gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

kapitał zakładowy. 

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 
 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniany „Regulamin udzielania kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 16 - lista czynności, 

które możesz wykonać w 

ramach obsługi kredytu 

 

Dodajemy nowe czynności, które będziesz mógł zlecić w aplikacji mobilnej. Nowe 

czynności to: 

• zamówienie zaświadczenia o posiadaniu kredytu hipotecznego,   

• zamówienie zaświadczenia o saldzie zapłaconych odsetek od kredytu, 

• zmiana dnia spłaty raty.   

Stopka Zmieniamy numer wydziału sądu gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

kapitał zakładowy. 

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 
19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie zmieniany „Regulamin udzielania kredytu samochodowego dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  
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Rozdział XXI - lista czynności 

możliwych do wykonania w 

ramach obsługi Kredytu 

Dodajemy nową czynność, której zmianę będziesz mógł zlecić w aplikacji mobilnej - 

dzień spłaty raty kredytu. 

Stopka Zmieniamy numer wydziału sądu gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

kapitał zakładowy. 

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. 
 

 
 

 
 


