
 

1 

 

 

 

  

Szczegółowy wykaz zmian                    

w dokumentach 
Spis treści 

Obsługa klienta .................................................................................................................................. 1 

Opłaty i prowizje ............................................................................................................................... 2 

Oprocentowanie ................................................................................................................................. 4 

Rachunek bieżący ............................................................................................................................. 4 

mPlatforma walutowa ...................................................................................................................... 5 

Karta kredytowa ................................................................................................................................ 6 

Ogólny regulamin kredytowania działalności gospodarczej ............................................. 6 

Kredyt obrotowy dla firm ............................................................................................................... 7 

Kredyt w rachunku bieżącym ....................................................................................................... 7 

Pożyczka dla firm .............................................................................................................................. 7 

Kredyt inwestycyjny......................................................................................................................... 8 

Wielocelowy kredyt zabezpieczony ............................................................................................ 8 

Linia kredytowa zabezpieczona ................................................................................................... 9 

Kredyt samochodowy do 3,5 tony dla firm ............................................................................. 9 

Kredyt VAT ......................................................................................................................................... 10 

mPlan hipoteczny ............................................................................................................................ 10 

Kredyt remontowy .......................................................................................................................... 10 

Faktoring ............................................................................................................................................ 11 

 

 

 

 

Obsługa klienta 
25 listopada 2022 roku wchodzi zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”  

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Wysokość kapitału zakładowego 
– definicja banku i stopka  

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

to 169.539.536 złotych.  

Dostęp do naszej strony 
internetowej, serwisu 
transakcyjnego na www, 

aplikacji mobilnej i karty – 
rozdział 6  

Jeśli będziesz przebywać w kraju objętym sankcjami, np. Iranie, to nie 

zalogujesz się do serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej i nie 

skorzystasz z karty. Zmiana zacznie obowiązywać nie wcześniej niż 25 stycznia 
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2023 r. Dokładną datę oraz listę krajów objętych sankcjami, podamy w komunikacie 

na naszej stronie internetowej. 

Rozszerzamy możliwość 
aktywowania, odblokowania i 
zmiany hasła do serwisu 
transakcyjnego na naszej 
stronie internetowej i BOK – 
lista czynności 

Jako klient Private banking już wkrótce w Biurze Obsługi Klienta zamówisz pakiet 
aktywacyjny i dzięki temu: 

• aktywujesz lub odblokujesz dostęp lub 
• zmienisz hasło  

do serwisu transakcyjnego na naszej stronie internetowej lub BOK. 

Zmianę wprowadzamy, bo chcemy, aby coraz więcej spraw można było załatwić bez 
wychodzenia z domu.  

Informację o tym od kiedy skorzystasz z tej zmiany podamy w komunikacie na 

naszej stronie internetowej.  

Zmiana nazwiska w aplikacji 

mobilnej – lista czynności  
Już wkrótce nazwisko zaktualizujesz w aplikacji mobilnej.   

Zmianę wprowadzamy, bo chcemy, aby coraz więcej spraw można było załatwić bez 
wychodzenia z domu.  

Informację o tym od kiedy skorzystasz z tej zmiany podamy w komunikacie na 

naszej stronie internetowej. 

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. 
 

 

Opłaty i prowizje 
25 listopada 2022 roku 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  

Usuwamy przypis w części cennika, która 

dotyczy:  

• aktualnej oferty banku, w sekcji: 

I. Rachunki bieżące 

Usuwamy nadmiarowy przypis, w który wskazywał, że o etapach uruchamiania 

Usługi BLIK zbliżeniowy w walucie obcej, będziemy informować na stronie 

internetowej.  

Robimy to, ponieważ usługa jest już w ofercie. 

Usuwamy przypis w części cennika, która 

dotyczy:  

• aktualnej oferty banku, w sekcji: 

III. Debetowe karty płatnicze 

1. Debetowe karty płatnicze wydawane do 

rachunków mBiznes konto 

Proste7/Start/Standard/Komfort/Premiu

m/„Ja – Profesjonalista” Intensive oraz 

mBiznes konto pomocniczeproduktów  

• wycofanych ze sprzedaży, w sekcji 

3. Mastercard Debit Business, Visa Business 
Debit, Mastercard® Business WOŚP, 
Mastercard® Business WOŚP Mobilna 

a) do rachunków mStarter BUSINESS, 
mKonta: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS 
CLASS, BUSINESS MEDICUS, mKonto 
FIRST CLASS, mPakiet, Rachunek Funduszy 
Specjalnych, „Ja -Profesjonalista” Start 
oraz „Ja -Profesjonalista” 

b) do rachunku mBiznes konto 

Usuwamy nadmiarowy przypis, który wskazywał, że karty: 

• Mastercard® Business WOŚP Mobilna, 

• Mastercard® Business WOŚP, 

będą dostępne w ofercie banku po wcześniejszym zakomunikowaniu.  

Robimy to, ponieważ produkt jest już w ofercie. 

Dodajemy i aktualizujemy przypisy w części 

cennika, która dotyczy:  

aktualnej oferty banku, w sekcji:  

VIII. Linia kredytowa zabezpieczona 

Od 12 grudnia 2022 r. opłaty i prowizje, które wskazujemy w tabeli 

poniżej będą dotyczyć tylko aktywnych ubezpieczeń (nie będzie można 

już wnioskować o nowe ubezpieczenia). Z tego powodu aktualizujemy 

treść obecnych przypisów oraz dodajemy nowy, który wskazuje datę 

zmiany:  



 

3 

 

 

 

15. Za ubezpieczenie spłaty kredytu 

(pomostowe) zabezpieczonego hipoteką1,3: 

a) za pierwsze 12 miesięcy (opłata 

jednorazowa, płatna z góry) 

b) za kontynuację na dalsze 12 miesięcy 

(opłata jednorazowa, płatna z góry) 

c) za podwyższenie kwoty kredytu za 

pierwsze 12 miesięcy (opłata jednorazowa, 

płatna z góry) 

 

1% od udzielonego limitu 

kredytu 

1% od kwoty aktualnego 

limitu kredytu 

1% od kwoty 

podwyższenia limitu 

16. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam 

bezpiecznie”3 

- Wariant 20 

- Wariant 50 

- Wariant 100 

(Produkt przeznaczony wyłączenie dla 

Klientów posiadających w Banku kredyt 

zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, 

którzy przystąpią lub posiadają aktywne 

ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU 

S.A.) 

 

16 zł 

33 zł 

58 zł 

17. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU 

S.A. nieruchomości mieszkalnych gotowych 

od ognia i innych zdarzeń losowych 

(opłata pobierana miesięcznie od sumy 

ubezpieczenia równiej wartości 

nieruchomości)2, 3 

0,0065% miesięcznie od 

sumy ubezpieczenia 

18. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU 

S.A. nieruchomości mieszkalnych będących 

w trakcie budowy od ognia i innych 

zdarzeń losowych (opłata pobierana 

miesięcznie od sumy ubezpieczenia równiej 

docelowej wartości nieruchomości)2, 3 

0,01% miesięcznie od 

sumy ubezpieczenia 

19. Grupowe Ubezpieczenie w UNIQA TU 

S.A. nieruchomości komercyjnych lub 

komercyjno – mieszkalnych gotowych 

i w budowie od ognia i innych zdarzeń 

losowych (opłata pobierana miesięcznie od 

sumy ubezpieczenia równiej wartości 

nieruchomości)2, 3 

0,0075% miesięcznie od 

sumy ubezpieczenia 

1 Pod warunkiem, że minimum 50% limitu kredytu jest zabezpieczone 

hipoteką. (obowiązuje do 11.12.2022 r.) 
2 Opłaty pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu bądź 

wypłaty pierwszej transzy lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami 

kredytowymi lub odsetkowymi. 
3 Bank za pośrednictwem kanałów dostępu określonych w Tabeli 

funkcjonalności kanałów dostępu poinformuje o terminie wstrzymania 

sprzedaży ubezpieczenia (obowiązuje do 11.12.2022 r.) 
3 Dotyczy klientów posiadających aktywne ubezpieczenie, brak 

możliwość zawnioskowania. (obowiązuje od 12.12.2022 r.). 

Wysokość opłat i prowizji nie zmienia się.  

Przenosimy sekcję  

XIII. Kredyt samochodowy dla firm (o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony)  

• z aktualnej oferty banku  

do części cennika, która dotyczy  

• produktów wycofanych ze sprzedaży  

Od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu 

samochodowego dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony). 

Jeśli masz taki kredyt, to opłaty i prowizje, które go dotyczą, znajdziesz 

w rozdziale 10 produktów wycofanych ze sprzedaży. Usuwamy z niego 

opłaty, które dotyczą zawierania takich umów kredytu.  
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oraz zmieniamy i usuwamy część 
zapisów. 

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 
25 listopada 2022 roku 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  

Przenosimy Kredyt 

samochodowy dla firm (o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony)  

w sekcji V. Kredyty  

• z aktualnej oferty banku  

do części cennika, która 

dotyczy  

• produktów wycofanych ze 

sprzedaży  

Od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu samochodowego dla 

firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). 

Jeśli masz taki kredyt, to wysokość należności przeterminowanych, które go 

dotyczą, znajdziesz w rozdziale 4 produktów wycofanych ze sprzedaży. 

Zmiana nie wpływa na wysokość tych odsetek.  

Dodajemy przypis o 

wycofaniu ze sprzedaży 

rachunku walutowego w HRK w 

części tabeli, która dotyczy:  

• aktualnej oferty banku  

I. Rachunki bieżące: 

8 grudnia 2022 r. wycofujemy ze sprzedaży rachunek walutowy (konto walutowe) 
w kunie chorwackiej (HRK). Robimy to dlatego, że 1 stycznia 2023 r. Chorwacja 
wchodzi do strefy euro, a od 15 stycznia kuna chorwacka oficjalnie przestanie być 
środkiem płatniczym.  

Od 27 grudnia 2022 r. od godziny 18:00 nie będziesz już mógł korzystać z 

rachunku prowadzonego w HRK. Dlatego sprawdź, czy masz kuny na swoim 

koncie i do tego czasu zdecyduj co z nimi zrobisz. Możesz przelać je na inny 

rachunek u nas lub do innego banku. Jeśli nadal będziesz miał kuny na koncie, 

przewalutujemy je na rachunek EUR (Twój, a jeśli go nie masz, to na 

nieoprocentowany depozyt w walucie euro (EUR)) zgodnie z zasadami opisanymi 

w Regulaminie usług płatniczych. 

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

Rachunek bieżący 
14 grudnia 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  

Rozdział 2 - Poznaj definicje 

zwrotów, których często 

używamy 

Dodajemy 2 nowe definicje: 

• Klienta MSP i Korporacji - podmiot należący w banku do kategorii MSP i 
Korporacje, który zawarł umowę Zintegrowanego rachunku bankowego w 

mBanku S.A. 

• Klienta detalicznego - podmiot należący w banku do kategorii innej niż MSP i 
Korporacje (z wyłączeniem banków), który jest posiadaczem rachunku w 
mBanku S.A. 

Robimy to abyś łatwiej mógł rozróżnić, w której części mBanku S.A. prowadzimy dla 
Ciebie rachunek. 

Rozdział 3 - Jakie rachunki 

prowadzimy?  

 

Dodajemy zapis, że jeśli jesteś dostawcą usług płatniczych lub agentem dostawców 
usług płatniczych możesz mieć rachunek w banku tylko w części detalicznej (jesteś 
klientem detalicznym mBanku S.A.) albo tylko w części korporacyjnej (jesteś 
klientem MSP i Korporacji mBanku S.A.).  
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Rozdział 22 - Kiedy umowa 
przestaje obowiązywać? 

Dodajemy zapisy, że możemy wypowiedzieć Ci umowę z 30 dniowym okresem 
wypowiedzenia, jeżeli: 

• nie zarejestrowałeś informacji o beneficjencie rzeczywistym w Centralnym 
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a Twoja działalność gospodarcza 
podlega takiemu obowiązkowi, 

• jesteś dostawcą usług płatniczych lub agentem dostawcy usług płatniczych i 
masz już rachunek w banku w części korporacyjnej (jesteś klientem MSP i 
Korporacji mBanku S.A.). 

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

 

mPlatforma walutowa 
12 grudnia 2022 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  

Cały dokument Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu, uprościliśmy język. 

Rozdział 2 - Poznaj definicje 

zwrotów, których często 

używamy w regulaminie 

Dodajemy definicję czasu ważności kursu walutowego. Jest to czas, w którym kurs 
walutowy się nie zmieni. Czas ważności kursu prezentujemy, gdy potwierdzasz 
transakcję. 

Rozdział 4 - Jak przebiega 

realizacja transakcji? 

 
 

 

Doprecyzowujemy postanowienia dotyczące:  

• kursu walutowego. Aby zawrzeć transakcję musisz zatwierdzić jej 
parametry w czasie ważności kursu walutowego, 

• ujemnego salda, w sytuacji rozliczenia transakcji zamykającej. Musisz je 
spłacić w terminie 7 dni roboczych, 

• dodatkowych informacji o transakcji. Informacje o minimalnej, 
maksymalnej kwocie transakcji, w tym kwocie transakcji, którą możesz 
zawrzeć za pośrednictwem dealera walutowego, limitach transakcji, 
godzinach, w których możesz ją zawrzeć, czasie ważności kursu 
walutowego znajdziesz na naszej stronie internetowej, 

Zamieniamy postanowienia dotyczące: 

• potwierdzenia transakcji. Jeżeli nie zdążysz potwierdzić transakcji w czasie 
ważności kursu, nie dojdzie ona do skutku. Jeśli nadal chcesz zawrzeć tę 
transakcję, wystarczy, że ponownie potwierdzisz jej parametry w czasie 
ważności kursu walutowego, 

Usuwamy zapisy: 

• o kwocie, od której możesz zawrzeć transakcje za pośrednictwem dealera 
walutowego,  

• jak długo jest ważny kurs walutowy, 
• postanowienia w rozdziale „Dodatkowe informacje dotyczące usługi”. 

Te zapisy znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Rozdział 5 - Jak przebiega 

realizacja oferty 

 

Dodajemy zapis, że na naszej stronie internetowej, w placówkach oraz za 
pośrednictwem BOK uzyskasz informacje o: 

• minimalnej i maksymalnej kwocie oferty, 
• dniach i godzinach, w których możesz złożyć ofertę, 
• dniach rozpoczęcia i zakończenia oferty, 
• dniach i godzinach, w których możesz odwołać ofertę.  

Rozdział 6 - Jak możesz 

korzystać z licznika mWaluty 

 

 

Dodajemy przypis o wycofaniu z usługi licznik mWalutowy waluty kuna chorwacka 

(HRK). O terminie, od którego nie będzie ona udostępnia w ramach usługi, 
poinformujemy Cię za pośrednictwem strony internetowej. 

Usuwamy nieaktualne zapisy, które dotyczą realizacji przelewów SEPA. Zgodnie z 
Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A. w ramach usługi licznik mWalutowy na preferencyjnych warunkach realizujemy 
tylko przelewy SWIFT. 

Rozdział 7 - Kiedy i jak możesz 

zrezygnować z usługi? 

 

Rachunek zamkniemy na zasadach określonych w regulaminie rachunków, gdy 
rozliczysz wszystkie transakcje realizowane z jego wykorzystaniem. 

Rozdział 8 - Kiedy możemy 

zablokować dostęp do usługi? 
Doprecyzowujemy postanowienie, które dotyczą wykazu Komisji Nadzoru 

Finansowego lub jej zagranicznego odpowiednika z publicznym ostrzeżenie przed 
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 nieuczciwymi przedsiębiorcami. Wykaz ten dostępny jest na oficjalnej stronie 

internetowej Komisji Nadzoru Finansowego lub jej zagranicznego odpowiednika. 

Usuwamy postanowienie, że mamy prawo zablokować dostęp do usługi, gdy jest 

przerwa w dostępie do banku. Robimy to, ponieważ postanowienia o zablokowaniu 

dostępów znajdziesz w „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Dodaliśmy postanowienie, że o zablokowaniu dostępu do usługi poinformujemy na 

naszej stronie internetowej. 

Rozdział 12 - Postanowienia 

końcowe 
Usuwamy postanowienia, które dotyczą: 

• odmowy uruchomienia usługi. Nie są one obowiązujące, 

• odmowy zawarcia transakcji i oferty. Są one już opisane w rozdziale 8 
„Kiedy możemy zablokować dostęp do usługi?”. 

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  
12 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin kart kredytowych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

 
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 
12 grudnia 2022 r. wycofujemy „Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości  

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Cały dokument Od 14 grudnia 2022 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin kredytowania 
działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 
Postanowienia w nim zawarte znajdziesz w „Regulaminie mPlanu hipotecznego dla 
firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Z tego powodu wycofujemy ten regulamin. 

 
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 obrotowy dla firm 
12 grudnia 2022 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  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

Stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

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. 
 
 

 

Kredyt w rachunku bieżącym 
12 grudnia 2022 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  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

Stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

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. 

 

Pożyczka dla firm 
12 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin pożyczki dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 

kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

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

 

Kredyt inwestycyjny 
12 grudnia 2022 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  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

Stopka – wysokość kapitału 

zakładowego 

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. 
 

 

Wielocelowy kredyt zabezpieczony 
12 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin udzielania wielocelowego kredytu 

zabezpieczonego firmowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 

organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 
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Stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

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. 
 

 

Linia kredytowa zabezpieczona 
12 grudnia 2022 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  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

 
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 
29 grudnia 2022 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  

Rozdział I Postanowienia 

ogólne 

Rozdział II Przeznaczenie i 

warunki udzielenia Kredytu   

Rozdział III Wniosek o Kredyt  

Rozdział IV Umowa Kredytu 

Rozdział V Wypłata środków z 

Kredytu 

Rozdział XXII Lista czynności 

możliwych do wykonania w 

ramach obsługi Kredytu 

Od 29 grudnia 2022 r. nie będziemy oferowali już kredytu samochodowego dla firm.  

Z tego powodu dodajemy przypis przy postanowieniach dotyczących wnioskowania, 
udzielenia kredytu samochodowego dla firm. Będą one dotyczyły wniosków 
złożonych do 28.12.2022 r. włącznie.  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 

• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 
wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

 
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 
12 grudnia 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  

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

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

 

mPlan hipoteczny 
12 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin mPlanu hipotecznego dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Cały dokument 
Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu: uprościliśmy język, wprowadziliśmy nowy układ 
graficzny i formę, w jakiej prezentujemy treści.  

Od 12 grudnia 2022 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin kredytowania 
działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.  
Postanowienia, które dotyczą mPlanu hipotecznego dla firm znajdziesz teraz tylko w 
„Regulaminie mPlanu hipotecznego dla firm w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.”. 

Część II regulaminu Rozszerzamy definicję organu nadzoru. Jest nim także organ władzy publicznej 
organ władzy publicznej, który działa na podstawie prawa. 
Jeśli kilka organów nadzoru wskazało wskaźnik referencyjny, który zastępuje 
wskaźnik podstawowy, czyli wskaźnik alternatywny, to stosujemy wskazanie według 
kolejności: 

• wskazanie organu władzy publicznej,  
• wskazanie Komisji Europejskiej 
• wskazanie organu nadzoru nad administratorem, gdy brak jest wskazania 

wcześniejszych podmiotów. 

Usuwamy nieaktualne wskaźniki referencyjne EUR LIBOR i CHF LIBOR.  
Robimy to, ponieważ nie występują dla produktów firmowych. 

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 
12 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniony ,,Regulamin udzielania kredytu remontowego dla 

wspólnot mieszkaniowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 
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Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział VI - Oprocentowanie 
Kredytu, opłaty i prowizje; 
Część II regulaminu 

Rozdział IX - Zmiana 
regulaminu, taryfy i tabeli 

Dodaliśmy postanowienie, które dotyczy przyczyn zmiany tabeli oprocentowania. 
Wskazujemy je w regulaminie rachunków dla firm. 

W części II regulaminu dodajemy zasady, które będziemy stosować w przypadku 
istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego 
(stopy referencyjnej). 

Uzupełniliśmy postanowienie, że o zmianie Tabeli informujemy w sposób określony 
w rozdziale IX § 18. 

Stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

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. 
 
 

 

Faktoring 
12 grudnia 2022 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  

Rozdział 12 - Przyczyny 
zmiany taryfy prowizji i opłat 
oraz tabeli 

Dodaliśmy postanowienie, które dotyczy przyczyn zmiany tabeli oprocentowania. 
Wskazujemy je w regulaminie rachunków dla firm. 

Stopka – wysokość kapitału 
zakładowego 

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. 
 

 


